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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui horabaixa i, en primer lloc, demanaria si es

produeixen substitucions.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente sustituye a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de les proposicions no de llei amb RGE núm. 8921/15 i

1260/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8921/15, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a compliment de la decisió del CEDAW.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

8921/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa al compliment de la

decisió del CEDAW.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Els fets que s’expliquen en aquesta

proposició no de llei són coneguts, el 24 d’abril de l’any 2003,

Felipe Rascón Calderón va assassinar la seva filla, Andrea, i

després es va suïcidar. Aquest senyor estava cassat amb

Ángeles González Carreño, feia vint anys que estaven cassats,

a l’any 99 la Sra. González Carreño va iniciar un procés de

separació, a causa dels maltractaments que l’infligia el seu

marit. La primera resolució judicial es va dictar el novembre

del 99 i la darrera, la resolució definitiva, el novembre del

2001, però mentre hi va haver constants denúncies per part

d’aquesta senyora, denúncies seguides d’actes judicials amb

mesures d’allunyament, embargaments de béns per impagament

i altres mesures contra el Sr. Rascón.

El problema, però, que s’explica en aquesta proposició no

de llei és que en el règim de visites no va prevaler l’interès de

la menor sinó que es va aplicar un malentès principi d’igualtat.

Així com en el principi es va establir un règim de visites,

diguem, vigilat, al final es va dictar un règim de visites sense la

presència de l’assistent social. Aquest règim va continuar fins

al dia de la mort de la menor. I cal indicar que, dies abans de

matar la seva filla, aquest home va cridar la mare i li va dir que

li prendria el que més estimava.

El CEDAW, com vostès saben, és un comitè de drets

humans que defensa el dret de les dones i aplica un conveni del

qual Espanya n’és part. Aquest comitè va constatar

l’incompliment d’Espanya, en concret l’incompliment

d’obligacions internacionals, perquè, segons el comitè, va

aplicar estereotips a l’hora d’establir el decret de visita, en

aquest cas basant-se en una igualtat formal que, segons el

comitè, no s’hauria d’haver aplicat mai a causa dels

maltractaments que patia aquesta persona. En segon lloc,

perquè Espanya no va investigar les errades, negligències i

omissions que cometien els poders públics, d’acord amb les

denuncies d’Ángeles González Carreño.

A dia d’avui Espanya no ha complert cap de les

recomanacions del CEDAW. Han passat tretze anys des de la

mort d’aquesta nina i cal indicar que en els darrers deu anys

quaranta-vuit infants han mort assassinats pel seu pare i vint-i-

sis d’aquests han mort, han estat assassinat pel seu pare trobant-

se tots sols amb ell durant la visita o la custòdia compartida.

Això es diu, en termes psicològics, violència sicària, es tracta

d’una violència secundària a la víctima principal, que és la

dona. És a la dona a qui es vol fer mal i se li fa a través de

tercers, en aquest cas als seus fills.

Els punts que s’exposen i que es proposen en aquesta

proposició no de llei són estrictament les recomanacions del

CEDAW. En concret es proposa que el Parlament insti el

Govern espanyol a complir les recomanacions formulades pel

que fa a la Sra. González Carreño, atorgant una reparació

adequada i una indemnització integral i proporcional a la

gravetat de la violació dels seu drets i a dur a terme una

investigació exhaustiva i imparcial sobre les pràctiques estatals

que varen ocasionar una falta de protecció, tant de la Sra.

González Carreño i de la seva filla.

A més, proposam que el Parlament insti el Govern espanyol

a prendre mesures adequades i efectives perquè els antecedents

de violència domèstica siguin tinguts en compte en el moment

d’estipular el dret de custòdia i visita relatius als fills i perquè

l’exercici del dret de visita i custòdia no posin en perill la

seguretat de les víctimes de la violència.

Fins ara les autoritats espanyoles no compleixen i alAleguen

que les decisions d’aquest comitè i d’altres comitès de drets

humans de Nacions Unides no són jurídicament vinculants. I

així, el Consell d’Estat ha sostingut a un dictamen, pronunciat

el 19 de juny de 2015, que aquestes decisions del comitè no

tenen caràcter vinculant, però afirmen que Espanya, igualment,

ha de donar la consideració que pertoca a les opinions del

comitè, i considera que aquestes consideracions s’han

d’examinar via recurs de revisió. 

Voldria actualitzar aquesta proposició no de llei i indicar

que el Ministeri de Justícia ha resolt un recurs de revisió, que

va instar la Sra. González Carreño, pel qual indicava que a la

documentació aportada, en aquest cas el dictamen del

CEDAW, no té el caràcter de documentació essencial que

pugui motivar la revisió extraordinària per fer evident una

errada en el procediment judicial. És evident que manquen les

autoritats espanyoles, tant la judicial com la governamental,

perquè fins i tot el Comitè de Ministres podria dictar, podria

decidir una indemnització a favor d’aquesta víctima, i que fa

falta que hi hagi una pressió per part dels parlaments i per part

dels partits i per part de la societat no només perquè Espanya

compleixi les decisions dels comitès de drets humans, de

Nacions Unides, sinó també perquè protegeixi de forma eficaç

les víctimes.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508921
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. Ara és el torn del Grup Parlamentari

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

un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la Sra. Capellà ha fet

una exposició molt àmplia i documentada i, per tant, poca cosa

s’ha d’afegir. Ha donat aquestes dades tan esgarrifoses del

nombre de fills assassinats pels seus pares a través d’aquesta

violència sicària i són, bé, unes dades esgarrifoses que ens

interpelAlen a fer allò que puguem des d’aquest parlament per

intentar que no es produeixin. Crec que aquí hi ha dos plans, un

és el cas concret que ha servit de pretext per presentar aquesta

proposició no de llei, però n’hi ha molts d’altres i, per tant, no

és un tema puntual, és un tema en què cal adoptar mesures

sostingudes en el temps.

De fet, aquí, en els dos apartats de la proposició no de llei,

a la primera, com explicava la Sra. Capellà, es demana que

almenys l’Estat espanyol, a part d’indemnitzar seguint les

directrius del CEDAW, faci una investigació del que ha succeït,

és a dir, fins i tot encara que no es pugui reobrir el cas, com a

mínim sí que és evident que hi ha hagut alguns mecanismes de

l’Estat que han fallat i, per tant, s’ha de fer aquesta investigació

per saber on s’ha fallat i què s’ha de fer perquè no es torni a

produir.

I en el segon apartat, respecte de les mesures a prendre de

cara al futur amb aquest pla més ampli, només respecte del cas

concret, doncs, em sembla totalment necessari posar en marxa

mesures que garanteixin d’alguna manera que això no es torni

a produir, com informes addicionals respecte, diguem, de la

capacitat d’aquests pares per relacionar-se amb els seus fills

quan hi hagi hagut antecedents de violència. Fins i tot no cal ni

que hi hagi una sentència sobre el tema, sinó el parer dels

serveis socials, quan sigui necessari, sempre tenint en compte

que l’interès del menor ha de ser sempre la màxima que guiï

l’actuació de les administracions en aquests temes, doncs bé,

fer els exàmens i les avaluacions psicològiques necessàries per

garantir que aquests menors no corren perill.

Per tot això, vaja, veiem totalment justificada i necessària

la presentació d’aquesta proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Ara és el torn de fixació de posicions. Té la paraula per part

del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Sandra Fernández, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias. Desde el Grupo Popular apoyaremos esta

propuesta, porque coincidimos plenamente con la

argumentación y con la exposición de motivos y con los puntos

que en ella aparecen. Creemos que al margen de los posibles

informes que puedan hacer los comités es una cuestión de

lógica y de sentido común, que por desgracia muchas veces no

se produce en nuestra sociedad. 

Los casos que ha expuesto la portavoz del Grup MÉS son

evidentemente los más dramáticos y los que se han resuelto de

peor manera, pero también hay casos que se producen

cotidianamente porque las leyes, en este caso, no están lo

suficientemente coordinadas o los jueces en este caso no sé si

es que no tienen la suficiente formación, o que cada uno,

evidentemente, como son juzgados a veces diferentes, aplica

medidas diferentes. Pongo algunos casos que nos encontramos

en la anterior etapa: uno de ellos fue el hecho de que una pareja

que estaba en situación de separación, una pareja en la que el

marido tenía una orden de alejamiento de la mujer por

violencia de género, pero a la hora del juez -que era otro juez,

evidentemente- de resolver la custodia, pues mientras tanto el

régimen de visitas se hacía desde el Punt de trobada que tiene

el Govern. En el Punt de trobada se valora muy positivamente

que sean los padres los que lleven a los niños, con lo cual esto

producía que la pareja coincidía en el Punt de trobada cuando

el marido tenía una orden de alejamiento, pero el hecho de que

la mujer no llevase a los niños pues podía suponer un perjuicio

a la hora de la decisión final sobre la custodia. Otro caso; una

pareja en la misma situación se deriva a una mediación familiar

cuando el marido tenía una orden de alejamiento, y

evidentemente incumplir la asistencia a la mediación familiar

para el juez, a la hora de dictaminar la custodia, también es

algo negativo.

Cuestiones como estas, que no salen tanto en los medios de

comunicación porque no tienen estas consecuencias, que

evidentemente son las que hay que perseguir, se producen

porque evidentemente nuestro sistema en este caso falla

bastante. Sí que es cierto que sé que ya desde hace bastantes

meses se empezó desde el Instituto Nacional de la Mujer a

hacer una revisión precisamente respecto a esta normativa, para

ver en qué casos existían estas lagunas, que no se pudiesen

producir, pero evidentemente esto es algo que se debe resolver

de la manera más inmediata posible, y en el caso concreto que

proponen los grupos de MÉS pues damos totalmente el apoyo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell, per un temps de deu

minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, tenc molt poc més a afegir, ja que

la Sra. Capellà ja pràcticament ho ha dit tot. La cronologia de

la proposició no de llei també ho explica bastant bé, i en

aquests casos com aquests es demostren clarament les

injustícies de la nostra justícia, que segurament ens trobarem

amb molts més casos com aquest, perquè era com una mort

anunciada, ja que una nina ha mort a mans del seu pare, i

donada la cronologia i les denúncies de la mare no s’hi ha posat

solució.
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Bé, donada la cronologia dels fets que recull la proposició

no de llei, ja que espanta que passi aquí, crec que s’ha de fer

feina perquè així ja no es torni a repetir, ja no sigui per errors

judicials o simplement per desprotecció total de les víctimes, i

posar totalment les mesures necessàries perquè casos com

aquests no tornin repetir-se.

Res més a afegir. Moltes gràcies. Bé, i que donarem suport

totalment a la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo seré

també molt breu, perquè crec que s’han donat totes les

argumentacions vàlides per donar suport a aquesta proposició

no de llei.

Moltes vegades existeixen situacions que no funcionen amb

actuacions dins l’administració, i crec que en això s’ha de fer

feina i s’han de corregir aquests errors, s’han de rectificar i

s’han de cercar els responsables i evitar que torni a passar.

Per tant donarem suport a aquesta proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos también

apoyaremos esta proposición. Tristemente los casos de

violencia de género que han tenido un final dramático por

fallos en las actuaciones judiciales y en su seguimiento son

muchos, y tiene razón el comité internacional y creo que

realmente ha dado en el punto donde fallan todos estos casos,

y es que la justicia española minimiza la situación de las

víctimas aplicando normativas estándares a un tipo excepcional

como es la violencia de género.

Por lo tanto nosotros apoyamos la proposición tanto en el

punto 1 como sobre todo en el punto 2, porque nos parece muy

importante que haya una formación obligatoria tanto para

jueces como para personal administrativo acerca de cómo

enjuiciar este tipo de casos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts. Ai,

disculpi. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. Nosaltres evidentment donarem suport

a aquesta iniciativa. Simplement algunes observacions. Entenc

que la proposta que es fa en el punt 1, apartat b), on diu “dur a

terme una investigació exhaustiva i imparcial amb la intenció

de determinar l’existència de fallades en l’estructura (...)”,

supòs que no hi cap així “així com respecte de les

responsabilitats individuals”. Ho dic perquè s’entén de la

proposta que no és possible fer cap tipus de..., exigir

responsabilitats individuals, malgrat la sentència no és possible

perquè el cas està tancat, (...). 

D’acord. Idò aleshores no faríem cap proposta sinó que ho

deixaríem així i donaríem el suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contradiccions el grup proposant té un

temps de cinc minuts. Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Voldria agrair a tots els grups

parlamentaris el seu suport, i també els agrairia que impulsin

aquesta iniciativa a tots aquells parlaments on els respectius

partits tenguin presència. Ens sembla que és necessari que hi

hagi una revisió del sistema d’aplicació de les sentències de

tribunals internacionals i de comitès internacionals de Drets

Humans, i aquest cas fa palesa la mancança que hi ha en aquest

sentit. Fa falta sobretot molta formació a l’àmbit judicial, però

també a l’àmbit dels serveis socials, sobre aquest tema. És un

problema en el qual es va avançant a l’hora de solucionar tot

allò que necessiten les víctimes de la violència de gènere i els

seus fills, però en qualsevol cas encara fa falta avançar

moltíssim per tal que en concret Espanya sigui un país creïble

quan diu que vol protegir les víctimes de la violència de gènere.

És una qüestió en què els successius governs hi han estat fent

feina, però sempre cal tenir en compte les recomanacions que

es fan des dels òrgans internacionals per tal que la protecció de

les víctimes sigui el més completa i integral possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò acabat el debat passam a la votació de la Proposició no

de llei RGE núm. 8921/15.

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

núm. 8921/15, relativa al compliment de la decisió del

CEDAW.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1260/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al

foment de la natalitat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 1260/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a mesures per al foment de la natalitat.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601260
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Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

després d’haver assistit el passat dimarts al debat de derogació

de la Llei d’ajuda a la maternitat, i després, sobretot, de sentir

els profunds raonaments i els rigorosos arguments que van

esgrimir els partits d’esquerres per justificar precisament la

derogació d’aquesta llei, he de dir que tenc avui molt poques

esperances que aquesta proposició no de llei que avui

presentam tengui alguna possibilitat de prosperar, perquè, clar,

en el debat de derogació de la Llei d’ajuda a la maternitat vam

haver d’escoltar que aquella llei, que precisament l’únic que

pretenia era ajudar aquelles mares que volien ser mares a

poder-ho ser, idò aquella llei era considerada pels partits

d’esquerres una llei d’extrema dreta, que s’havia fet per

acontentar els sectors més ultraconservadors i l’Opus, en fi,

davant aquests arguments realment és difícil poder mantenir un

debat mínimament seriós sobre aquesta qüestió i, és clar, avui

certament allò progre, allò feminista, allò políticament correcte

és precisament menysprear la maternitat. La maternitat s’ha

convertit precisament pels moviments feministes més extrems

en una imposició patriarcal, en una espècia de nova violència

de gènere que s’infligeix a la dona, en una esclavitud que la

dona s’ha de llevar de damunt per poder-se realitzar,

precisament, com a persona. 

La maternitat és, des del punt de vista d’aquests moviments

feministes radicals, una càrrega de la qual la dona, si vol ser

dona, s’ha de desprendre. I per açò ja només el títol de llei de

suport a la maternitat, certament, creava una certa alAlèrgia als

partits que avui donen suport al Govern. I per açò, des del meu

punt de vista, i per pur sectarisme ideològic, es van carregar

aquest dimarts aquesta llei que, repetesc, només pretenia ajudar

aquelles dones que lliurement volguessin ser mares, a fi i efecte

que qüestions econòmiques, socials, culturals, etc., no

impedissin ser mares. 

Aquest feminisme radical i antinatural, certament impregna

ideològicament la nostra esquerra que tenim avui al Parlament.

Els partits d’esquerra que ara ens desgovernen a Balears beuen

precisament d’aquest pensament ultrafeminista i, per açò, avui

parlar de maternitat, parlar de natalitat queda encasellat per

aquest feminisme radical com a ultraconservador, com a una

cosa d’extrema dreta, com a propi de l’integrisme catòlic.

Aquesta és la realitat i ho vam sentir dimarts passat, no és que

m’inventi res, aquesta és la realitat d’aquesta esquerra

ultraideològica i que beu de les fonts dels feminisme més

radical.

I lògicament es fa molt difícil debatre amb serietat sobre

aquestes qüestions quan des de l’altra banda només són capaços

de dir els típics tòpics d’un feminisme extrem que, de forma

sistemàtica, vol furtar de la dona la seva pròpia naturalesa, el

seu poder de donar nova vida, el seu poder de ser mare.

Per tant, humilment vull demanar disculpes, perdoni’m,

perdoni’m si avui tornam a parlar de natalitat i de maternitat,

perdoni’m que avui proposem coses d’ultraconservadors i

d’extrema dreta, em sap greu, però avui presentam coses

d’ultraconservadors i d’extrema dreta perquè, des del meu punt

de vista, parlar de maternitat, parlar de natalitat, parlar d’ajuda

a les famílies, parlar de donar suport a les famílies, parlar de

potenciar la natalitat per a mi és el més progressista que hi pot

haver, per a mi açò és l’autèntic progressisme.

Crec per tant, des del meu punt de vista, que la derogació de

la llei d’ajuda a la maternitat és un dels majors errors que haurà

fet aquest govern sectari i totalitari en aquesta legislatura. I ho

hem de recordar, la derogació de la llei de suport a la maternitat

va tenir tres esmenes a la totalitat, cap altra llei no ha tingut...

o cap altre intent de llei no ha tingut aquest suport total en

contra de l’oposició, tota l’oposició s’hi va oposar i el Govern,

sense consens, amb tota la seva prepotència, ha derogat una llei

que tenia, com a mínim, el suport de bona part d’aquest

parlament. Aquest govern de consens, aquest govern de diàleg

en nou mesos -i és una opinió personal- ha demostrat que és un

frau, és un autèntic engaña bobos.

Per tant, jo demanaria avui un esforç als partits d’esquerres,

un esforç perquè facin enfora els seus prejudicis ideològics, els

demanaria que posassin a un racó el seu sectarisme en aquestes

qüestions i que analitzessin les nostres propostes, especialment

el punt 1 i el punt 3, òbviament retiram el punt 2 perquè,

lògicament, ja no té sentit mantenir el punt 2, una volta la llei

de suport a la maternitat ja ha estat derogada. 

Per tant, demanaria aquest esforç d’objectivitat i

d’equanimitat als partits que donen suport al Govern, perquè

crec que tots avui podem compartir la nostra preocupació per

l’escassa natalitat que té Espanya, que té Balears, és una

qüestió de sentit comú, ha de ser una qüestió de preocupació

real.

Amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística a la mà,

els experts ja diuen que hem entrat en allò que es diu hivern

demogràfic, ens trobam en un hivern demogràfic, ens trobam en

una situació en què de cada vegada hi ha més persones majors

i de cada vegada hi ha menys persones menors de divuit anys.

Parlam que, segons les projeccions de població per als

propers deu anys, la població infantil disminuirà en 5.636

persones i, en canvi, la població de més de 65 anys augmentarà

en 40.253 persones, i la població en edat de fer feina

disminuirà en unes 11.000 persones. I aquí ens queixam, i amb

raó, que tenim un mal finançament autonòmic, i és cert, però el

que sí és cert és que el problema real, no només nostre, sinó de

tota Espanya, i que és molt greu, és el problema de natalitat i

aquest problema l’hauríem de saber resoldre entre tot, enfora de

prejudicis ideològics i enfora de sectarismes. 

El problema real d’Espanya i de Balears és l’envelliment de

la població. Espanya té un dels índex de natalitat més baixos

del món, i aquest procés d’envelliment provocarà serioses

dificultats per poder mantenir el nostre actual nivell de benestar

i l’actual nivell de pensions. I, encara que només fos per pur

egoisme, ens hauríem de plantejar molt seriosament aquest

problema i hauríem de fugir -repetesc- de demagògies barates

i de feminismes mal entesos a fi d’estudiar mesures i iniciatives

que puguin rompre aquesta tendència negativa de reducció del

ritme de la natalitat.
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És per açò que avui volem instar el Govern que presenti

durant aquest any, donam un marge suficientment folgat, a fer

propostes de bonificacions fiscals i d’ajudes específiques per

a famílies nombroses i famílies monoparentals, açò és el primer

punt de la nostra proposició no de llei.

I en el punt 3 demanam instar el Govern a presentar, dins

l’any 2016, un pla de xoc de polítiques de foment de la

natalitat.

Són dues mesures fetes en to constructiu, són, des del nostre

punt de vista, perfectament assumibles per tots o haurien de ser

perfectament assumibles per tots, i que l’únic objectiu que

tenen és posar sobre la taula mesures concretes que vagin en la

línia de millorar els nivells de natalitat i d’intentar reconduir

aquest procés d’envelliment que ara vivim a les nostres illes.

Hem vist amb certa sorpresa que els partits que donen

suport al Govern han presentat una esmena..., en fi, que des del

meu punt de vista l’únic que fan és escurrir el bulto, a Balears

no facem res i passem el mort al Govern central, que, a més, ara

està en funcions i ja veurem si faran res o no faran res. Em

sembla certament que és una esmena que no té gaire sentit i

aquí el que hem de fer nosaltres aquí, a Balears, és banyar-nos

en aquesta qüestió. 

Nosaltres no acceptarem l’esmena òbviament, si vostès

volen... en una pròxima ocasió presentin aquesta esmena en

forma de proposició no de llei i, en tot cas ja ho debatríem i

amb alguns punts dels que avui presenten, hi estaríem

perfectament a favor, però, òbviament, amb el conjunt no, però

en algunes qüestions, sí.

Per tant, nosaltres avui el que sí farem serà mantenir la

nostra proposta, ja dic: és en to constructiu, és perfectament

assumible per tots, i el que fem és a Balears dir: senyors,

nosaltres estam preocupats per aquesta qüestió i posem alguns

mitjans per intentar reconduir-ho. L’únic que pretenem és açò,

i que el Govern ens pugui presentar un pla de xoc en un període

d’un any per intentar fer polítiques en aquest sentit, crec que és

el mínim que s’espera d’aquest govern que diu que és de diàleg

i de consens. 

Per tant, certament, mantenim açò i nosaltres no

acceptaríem l’esmena que presenten els grups que donen suport

al Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca han presentat una

esmena a la proposició no de llei en qüestió, la RGE núm.

6362/16.

Per defensar l’esmena té la paraula en primer terme el Grup

Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts, la Sra.

Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, senyors del Partit

Popular, nosaltres no tenim cap inconvenient a consensuar

iniciatives amb vostès i així ho hem demostrat durant l’anterior

legislatura, la Llei de cans s’assistència, la reforma de serveis

socials i moltes i moltes iniciatives que vostès varen impulsar

varen tenir el nostre suport perquè eren iniciatives que podíem

assumir, eren raonables, raonades i bones per a la societat, però

quan la seva política de protecció a la maternitat està

fonamentada en una política de natalitat impregnada d’una

ideologia que a les clares, que a les clares, que a les clares és

negativa i és perjudicial no la podem admetre.

Miri, vostès fonamenten la seva política de natalitat, d’una

banda, en un model patriarcal de societat que destina a les

dones el paper de la reproducció, una societat que entra en un

hivern demogràfic, segons vostè afirma a la seva exposició, i

posa en perill la nostra economia i el futur de les nostres

pensions, per tant carreguen sobre les dones superar una

situació de crisi de futur respecte a fer front al pagament de les

pensions, i això em pareix molt greu; i, d’altra banda, tenim la

càrrega ideològica que sustenta les iniciatives de natalitat del

PP, que entronca i xoca directament contra el dret a decidir una

maternitat lliure i responsable, i això es demostra amb la

proposta que varen presentar de derogació de la Llei 2/2010, de

salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de

l’embaràs. Per tant és el Partit Popular el que legisla en base a

la seva ideologia, imposant una maternitat vigilada, necessària

per mantenir precisament aquest model patriarcal que al llarg

de la història -i això està demostrat- ha impedit que les dones

poguessin exercir el seu projecte de vida en llibertat. Aquesta

llei va ser rebutjada per la major part de la societat i es va

retirar, i es va retirar per interessos electorals, Sr. Camps, a la

recerca del centre i a la recerca dels vots perduts, si no, no

l’haguessin retirada, una operació de cosmètica que no va

impedir que a més de set comunitats de l’Estat passàs per les

portes autonòmiques la seva ideologia; set comunitats

autònomes, com ja hem dit, varen aprovar la Llei de suport a la

maternitat, que deixava a les clares, ben a les clares, la seva

intenció: crear un sistema paralAlel a l’establert a la llei orgànica

vigent per tal que les entitats antiavortistes poguessin accedir

a les dones embarassades i evitar una possible interrupció de la

seva gestació. Aquest va ser l’únic objectiu.

Aquesta setmana ha quedat derogada la Llei de suport a la

maternitat perquè és una llei, ja ho vàrem dir, inútil, buida,

innecessària, que no atorga ni un sol dret ni una sola prestació,

cap avantatge. És una llei que no es va desenvolupar ni

pressupostar. Per tant el que no volem són lleis que donin pista

lliure i possibilitin que grups ultracatòlics assessorin els

governs del Partit Popular sobre accions legislatives que volen

impulsar. 

Per tant el segon punt l’ha retirat i nosaltres no li haguéssim

donar suport, i ja no té sentit, però pel que fa als punts 1 i 3 de

la seva iniciativa per instar el Govern a presentar bonificacions

fiscals, ajudes laborals, escolars, de transport, i presentar un pla

de xoc per fomentar la natalitat, els he de dir que deuen tenir

vostès un problema de doble personalitat, per ser respectuosa.

Precisament vostès avui demanen ajudes socials per a les

famílies quan durant la seva legislatura varen practicar una

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606362
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606362
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política de retallades pressupostàries amb l’excusa de la crisi

econòmica. El que volien era canviar el model, i per això varen

fer totes aquestes retallades i la seva política d’austeritat.

Convé recordar que amb el 50% de joves a l’atur no varen

impulsar ni una sola mesura efectiva. El seu programa estrella

del Pla d’ocupació juvenil sols va tenir 150 joves inscrits d’un

total de 32.000 aturats a les Illes Balears. És aquesta la manera

d’impulsar els joves a tenir fills, a formar una família, a tenir

descendència? Convé recordar també, senyors del PP, que es

varen passar quatre anys negant la pobresa infantil,

desqualificant informes de Càritas que indicaven que durant la

seva legislatura l’índex de pobresa havia pujat cinc punts.

Varen negar fins i tot que hi havia infants que anaven a les

escoles sense haver menjat, i ens insultaven i ens criticaven de

fer demagògia per defensar un pla de xoc contra la pobresa.

També avui proposen ajudes escolars quan vostès, a un dels

anys més dur de la crisi, varen retallar més de la meitat del

pressupost d’ajudes a menjador escolar. Tampoc no varen

augmentar la partida destinada a les escoletes infantils de zero

a tres anys, no es va crear ni una sola plaça nova durant els

quatre anys de la seva gestió. Avui el PP demana ajudes

laborals adreçades a les dones per afavorir la natalitat, mentre

que aprovaren una reforma laboral que ha estat la causant d’una

discriminació generalitzada en els contractes laborals de les

dones. La reforma laboral del Partit Popular és la principal

causa que les dones no puguin exercir el dret a ser mares; la

seva reforma laboral impedeix que les dones que ho vulguin fer

puguin ser mares. 

Vostès avui fan una anàlisi aquí dramàtica de la situació de

les dones, com si les seves polítiques de retallades no

tenguessin res a veure, i a mi em pareix d’un cinisme enorme.

Pensin vostès en les dones treballadores d’El Corte Inglés i de

Carrefour, pensin en elles, dones que en aplicació de l’article

41 de la reforma laboral que vostès aprovaren es veuen

sotmeses avui a permanents modificacions dels seus contractes

laborals: horaris, destins, festius... És així com volen fomentar

la natalitat, la conciliació? 

Vostès varen impulsar la reforma de l’administració local,

que avui està congelada però que encara és vigent, que elimina

competències de serveis als municipis de menys de 20.000

habitants, serveis socials en els quals la major part d’usuaris

són dones amb fills menors a càrrec, una demanda que a la

nostra comunitat va créixer un cent per cent i que els municipis

no podien atendre per manca de recursos pressupostaris, perquè

el pla de prestacions bàsiques es va retallar un 60%, retalls i

més retalls que varen fulminar la conciliació de la vida laboral

i familiar, perquè la reducció de fons que vostès feren afectaren

les potes imprescindibles per aconseguir la conciliació: la

corresponsabilitat dels homes en la cura de la llar i de la

família, el servei d’atenció als infants i el servei d’atenció a les

persones majors. No podem oblidar que el Partit Popular va

eliminar el programa destinat a crear places per a menors de

tres anys, que va rebaixar les beques escolars en 166 milions i

la partida destinada a matrícules universitàries, que han

congelat any rere any l’ampliació de dues a quatre setmanes el

permís per naixement d’un fill o una filla... Que també l’atenció

als dependents, infants, majors i persones amb discapacitat, que

recau majoritàriament sobre les dones, va patir en el primer

pressupost del Partit Popular un retall de 283 milions. 

Vostès varen anunciar el 2012 el seu compromís amb la

política de natalitat amb l'aprovació del Pla integral de suport

a la família, un projecte que es va aprovar a final de legislatura

sense dotació pressupostària i poc abans d’eleccions, un pla que

recull mesures que ja estaven implantades, i una mesura estrella

d’aquest pla va ser un nou complement a la maternitat, una

mesura d’estímul a la natalitat, una mena de nou baby bum,

com assenyala a la seva exposició de motius el Sr. Camps, un

baby bum orientat a les dones treballadores perquè quan

aquestes es jubilin trenta anys després puguin cobrar una ajuda.

Algú pensa realment que una dona tendrà fills per la pensió que

pugui cobrar trenta anys després d’haver tengut aquests fills?

Si volen compensar les dones que més varen contribuir a

l’augment democràtic d’Espanya, les que ara tenen prop de 70

anys, les que varen aportar i suportar una major discriminació

i una major càrrega de feina, les que varen tenir més fills, les

que varen fer créixer, com ja he dit, la demografia, el que han

de fer és pagar-los unes pensions dignes. Les actuals

pensionistes són les que han tengut més fills; elles són les que

han suportat les majors dificultats econòmiques per criar els

seus fills i filles. O és que aquestes no es mereixen veure

reconeguda la seva aportació? 

Ni el govern Rajoy ni el govern Bauzá no varen impulsar

polítiques efectives per protegir les famílies més vulnerables.

És aquest govern el que està fent política per donar suport a les

famílies més vulnerables: un pla contra desnonaments...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. ...renda bàsica garantida, Pla de lluita contra

la pobresa, rescat energètic, beques de menjador, Llei

d’habitatge, Pla de xoc per fomentar l’ocupació en 82 milions,

desenvolupament de la Llei de dependència, Llei d’igualtat i

Llei de família. Aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ha exhaurit el seu temps.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... aquesta és l’aposta del Govern i aquestes són mesures

concretes que es desenvolupen. Per tant, no donarem suport al

punt de la proposició no de llei del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el

Sr. Baltasar Picornell. 

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, no sé si perdonar-lo o no pel que ha

dit abans... 
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(Rialles de l’intervinent)

..., era un poc de broma.

Bé, el Partit Popular, trob jo, que hauria d’haver optat

simplement per retirar aquesta proposició no de llei perquè és

repetir una altra vegada el debat que hi va haver dimarts. Tenim

una societat que per l’espoli que ha dut a terme el Partit

Popular a l’Estat, molta gent ara mateix opta per no tenir fills,

perquè és que ara, sincerament, no en pot tenir, simplement

perquè econòmicament no pot, perquè per ventura té dues

persones a l’atur, són una parella que són dues persones a

l’atur, i simplement no es pot.

Es nota dins aquesta proposició no de llei simplement un

interès dels conservadors que...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, direm conservadors, i que només pensen en segons

quines famílies nombroses ja.

Hem de pensar per quin motiu les famílies opten avui en dia

per no tenir fills simplement o simplement opten per tenir-ne un

o dos. I a quines classes realment es dedica aquesta proposició

no de llei, a les classes baixes? A les classes baixes no, a les

classes acomodades, o no? Sí, sí, sí, a les classes acomodades.

Qui necessita ajudes i qui té problemes avui en dia per tenir

fills, una parella acomodada o una familia que té dues persones

a l’atur?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Crec que hem de ser realistes i hem d’evolucionar un

poquet més. Vostè parla d’ideologia i jo li he de dir que sigui

un poquet més realista social. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Picornell, li agrairia que no establís un debat, sinó que

fes la seva exposició, per favor.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Disculpi, presidenta. Crec que de l’escassa natalitat que té

ara avui en dia Espanya crec que hi hem de posar sí una

solució, però la solució seria, per exemple, si el Partit Popular

s’atrevís a donar suport a la nostra esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la

Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Camps, per haver

presentat aquesta proposició no de llei. La veritat és que a mi

m’agrada molt parlar de maternitat, de paternitat, de natalitat,

de familia i de totes aquestes qüestions, el que passa és que

veig que ho fem des de perspectives diferents i jo, una vegada

més, els convit a treballar sobre aquest tema de forma seriosa

i responsable i confrontant les idees i arribant a consensos dins

el marc que els comentava en el debat que vàrem tenir dimarts

i en el debat que vàrem tenir fa dos mesos sobre la derogació

de la Llei de protecció de la maternitat, que ens sembla que

hauria de ser en el marc de la futura llei de suport a les famílies

i dins del marc també de la Llei d’igualtat entre homes i dones.

Nosaltres entenem que la maternitat no comença ni acaba a

la sala de part, sinó que hi ha després tota una sèrie de

condicionants, que és el que tenen en compte, no només les

mares sinó també els pares, a l’hora d’apostar per aquesta

natalitat que vostè tant, tant desitja, no? Aleshores, és clar,

parlar només de natalitat sense altra més mesura, sense altra

més política és el que nosaltres veiem que no, no... bé, és

possible, per descomptat, però pensam que no és realista. És

per això que proposam com a esmena, realment és una esmena

a la totalitat, perquè estam disposats a parlar amb vostès i amb

qui sigui, però dins aquest marc. 

Per això, una vegada més, reiter el meu oferiment de

solAlicitar la creació d’una ponència per parlar, precisament, del

suport a les famílies amb l’objectiu que es creï, que s’adopti

una llei de suport a les famílies, com, per altra part, en el

Govern la legislatura passada tenia el projecte d’adoptar.

Aleshores, bé, no ho varen poder fer la legislatura passada i

entenc que això és una feina pendent que, a més, hauria de ser

el resultat d’un consens.

És clar, vostè ens ha dit abans, tota l’oposició es va oposar

a derogar la Llei de protecció a la maternitat, clar, el problema

és que a la legislatura passada tota l’oposició es va oposar a

aprovar la Llei de protecció a la maternitat. Les lleis que duren,

les lleis estables, les lleis que s’apliquen són aquelles en què es

té en compte la voluntat i el consens de totes les parts. Per això,

si vostès ja varen presentar i aprovar aquella llei amb la seva

majoria, jo crec que haurien de fer acte de responsabilitat i tenir

en compte el que els proposam de situar el debat sobre la

natalitat i la maternitat en aquest context que nosaltres els

presentam a l’esmena. Volem parlar de natalitat, sí, però dins

un marc molt més ample.

A més, hem d’anar molt més enllà de les mesures que vostè

contempla. Vostè vol ajudar les dones que volen ser mares? Bé,

hem de parlar també de reproducció assistida, hem de parlar

també de gestació subrogada, a la qual vostès presenten una

proposició no de llei. Seria molt interessant en aquesta

ponència poder parlar d’això.

En qualsevol cas, jo també el perdono per haver presentat

aquesta proposició no de llei i li voldria aclarir que jo entenc

que no és ultraconservador, ni crec que sigui ser d’ultradreta

parlar de familia i de natalitat i d’ajut a la maternitat i a la

paternitat. Jo això no ho he dit, jo això no ho he dit, per això li

dic la meva...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... jo li dic la meva opinió.
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Pel que fa als distints punts, efectivament, el segon ja no té

sentit. Al primer punt jo li donaria suport, sempre que estigués

emmarcat dins d’aquesta llei de familia. Aquests ajuts

específics i bonificacions per a les famílies nombrosos ja

existeixen, jo li puc dir perquè hem estat família nombrosa i

entenc que no afegeix res nou. 

En qualsevol cas, benvinguda sigui la proposta de parlar de

maternitat i natalitat, jo sempre dic que tothom s’hi hauria

d’animar, però la veritat és que amb aquest panorama que ens

presenten vostès, com pot comprovar, la perspectiva de ser

mare o de ser pare sense una reforma laboral, sense més

prestacions, sense un permís de paternitat, sense entendre que

la natalitat si no hi ha una corresponsabilitat sempre acaba

carregant-se a la dona, entendrà que a ningú no li faci ganes

embarcar-se en aquesta aventura.

En qualsevol cas, ja li dic, els convidaria a emmarcar aquest

debat dins d’una futura ponència o si s’aprova, si es presenta un

projecte de llei de familia dins aquest context.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el

diputat Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que jo

també perdono el Sr. Camps per haver presentat aquesta

proposició no de llei perquè, escolti, al final cadascú fa el que

pot i presenta el que pot i, per tant, Déu em guardi de jutjar

ningú per això. El que no li perdono és de posar en boca nostra

coses que nosaltres no diem, perquè això, vull dir, és

simplement fals i, a més, és una manipulació i a això sí que ens

té molt acostumats i això, evidentment, no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -perdoni, em deixa parlar?, ... en això no el perdono perquè

és imperdonable. 

Després, tampoc no el perdono, diguem, pels pocs recursos

lingüístics, perquè, radical, radical, radical... jo no sé quantes

vegades ha dit “radical”, és a dir, vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, no interrompi que l’han deixat parlar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... per definir una realitat política que no li agrada és radical,

feminisme radical, feminisme radical. Jo em pensava que eren

de centre dreta, com ens va dir una vegada la Sra. Fernández,

de centre reformista i democràtic, però és que també són

d’esquerres, perquè clar si tots els d’aquí som radicals, vostès

deuen ocupar tot l’espectre des de l’esquerra moderada fins a

l’extrema dreta, perquè per aquest costat sí que suposo que

deuen arribar, perquè, clar, tots els altres som radicals

d’esquerres. Bé, molt bé, ja veig, ja el veig molt equilibrat en

aquest aspecte.

Vostè ha començat la seva intervenció fent referència al

debat que va haver-hi aquest dimarts i de forma irònica deia

que havíem estat molt rigorosos amb les nostres

argumentacions. Escolti, parlam de rigor, crec que... o sigui, la

seva intervenció i la presentació d’aquesta proposició no de

llei, si d’alguna cosa està plena és d’estereotips, de llocs

comuns i de tòpics, això és molt típic del seu discurs polític.

Vostès tenen uns mantres com per exemple... ara, parlant

d’una altra cosa, la lliure elecció dels pares, no?; ara el foment

de la natalitat. Però això després va acompanyat d’una pobresa

argumental i de mesures polítiques que aquests mantres es

queden en un concepte que a vostès suposo que els serveix per

aglutinar una part del seu electorat, però que després resulta

que les mesures que porten per implementar-ho no hi tenen res

a veure, en l’exemple que posava, jo els ho vaig dir al Ple, de

la lliure elecció dels pares, no, escolti, resulta que els pares al

que volen anar és a una escola pública, i no hi ha prou places

a la pública. Per tant, quan vostès diuen “lliure elecció de

pares”, vostès no ho saben perquè vostès crec que no es

preparen prou els temes, van amb aquests mantres, amb aquests

eslògans i després no saben que allò defensen portaria, si ho

poguessin portar a terme, als efectes totalment contraris del que

vostès defensen.

I en aquest cas passa el mateix, perquè vostè barreja això

que en castellà es diu churras con merinas, barreja la mal

anomenada llei de protecció a la maternitat amb la natalitat.

Escolti, escolti aquesta llei, i la Sra. Conxa Obrador els ho ha

explicat molt bé, jo ho diré d’una forma una mica més

descordada, si dugués el nom que toca, aquesta llei que

feliçment vàrem derogar, es diria llei per evitar tres o quatre

avortaments, vostès ho saben perfectament, no em diguin que

era una llei per fomentar la natalitat, perquè aquesta llei no

contenia ni una mesura seriosa per fomentar la natalitat.

Si hem de fomentar la natalitat amb lleis com aquesta que

vàrem derogar l’altre dia, això seria... estava intentant buscar la

metàfora, com matar un elefant amb un espanta-sogres, si vostè

es pensa que amb aquesta llei de protecció de la maternitat

aconseguirà pujar la natalitat, em sap greu dir-li-ho, però va

molt equivocat; igual que si es pensa que apelAlant a la lliure

elecció dels pares, farà que la gent afavorirà l’escola

concertada, perquè està totalment equivocat.

És amb això quan els dic que vostès van tirant de veta d’uns

tòpics i després a l’hora d’implementar-ho en política, la veritat

és que se’ns queda a les mans. Vostè parla de mesures

concretes, escolti mesures concretes són les que hi ha a

l’esmena que li hem presentat, aquí els hem volgut donar una

lliçó, això són mesures concretes. Vostè..., perdoni, amb tota la

cordialitat, eh?, però quan vostè em parla de mesures concretes

jo el que penso és que vostè no en té ni idea, perquè vostè aquí

ha redactat un pla de xoc i s’ha quedat ben ample, pensant que

un pla de xoc és el superconcret, supòs que quan parla de

mesures concretes es deu referir a fer un pla de xoc.

Escolti, sigui seriós, la nostra comunitat autònoma no té els

instruments per fer un pla de xoc en polítiques de foment de la
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natalitat. La política de foment de la natalitat és una cosa molt

seriosa que els països que la fan, em refereixo per exemple als

països nòrdics, dediquen grans quantitats de recursos, com per

exemple baixes de paternitat d’anys de durada. Vostè es pensa

que la nostra comunitat autònoma pot, seriosament, fer això?

Escolti, això que vostè proposa, això és, és... són paños

calientes, és posar pedaços, aleshores no, si vostè vol mesures

concretes el que hauria de fer és acceptar la nostra esmena,

incorporar-la i llavors tots hi votaríem a favor, i així realment

demostraria que està a favor de la natalitat, la resta és

propaganda.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

l’Hble. Sr. Diputada Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Jo, sincerament, hi ha arguments que ha

donat el portaveu del Partit Popular que no em semblen massa

adequats i, sobretot, i sincerament perquè estic cansada

d’aquest “i tu més”, perquè també hi ha arguments de la

legislatura passada que no han funcionat, em sembla perfecte,

però crec que hem de mirar endavant i hi ha hagut qualque

estona que no sabia si la proposició no de llei que jo havia

llegida era la mateixa que s’argumentava ara mateix.

Dit això, el tema de la... derogació de la llei de maternitat,

evidentment, arriba tard, nosaltres vàrem instar el Govern a

dialogar i a consensuar abans de derogar-se, però bé, és un

tema que ja s’ha debatut un parell de vegades i crec que no falta

entrar-hi més, sinó que esperem que aquesta futura llei de

família contempli tant per a la família, en general, per a les

mares, els pares i, com no, per a la maternitat aquests temes.

La situació de la natalitat de les Balears crec que és

preocupant i per què no ho podem dir que és una cosa en la

qual hauríem de fer feina? I fer feina... jo crec que existeixen

ajudes i bonificacions, però per ventura es podrien millorar per

part del Govern, per què no? I per què no instar el Govern a

elaborar un pla de xoc? Evidentment que no estam tan avançats

com els països del nord d’Europa, però crec que el que hem de

fer és aprendre i començar a fer passes per anar encaminats cap

a les polítiques que duen allà, que són molt més encertades que

les que s’han dut fins a dia d’avui aquí, al nostre país.

Per tant, no crec... l’esmena que s’ha fet des dels grups que

donen suport al Govern tampoc no la veiem dolenta, a

l’inrevés, també li donaríem suport, per què no? perquè jo crec

que una cosa no lleva l’altra, que es poden prendre mesures tant

dins l’àmbit autonòmic com dins l’àmbit estatal.

En aquests moments, com que el segon punt, que no té

sentit, actualment s’ha llevat de la proposició no de llei,

nosaltres donarem suport al punt 1 i al punt 3, no sé per què no,

i evidentment convidam que si es proposa l’esmena com a

proposició no de llei també li donarem suport, perquè des de

l’Estat es facin polítiques cap a prendre mesures per al foment

de la natalitat.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo también me ceñiré solamente

a lo que dice la proposición. Estamos de acuerdo en el punto 1,

es cierto que, por mucho que una familia voluntariamente haya

querido tener tres hijos, una familia numerosa, o más, sí que es

verdad que, aunque lo haya hecho con responsabilidad, hay

momentos en los que es muy difícil, por ejemplo, en los

momentos..., cuando si estos tres hijos están en el colegio, se

tiene que comprar material escolar o los libros, sobre todo si

son adolescentes donde ya cuestan 400 euros los libros en los

institutos. Desde Ciudadanos propusimos aquí una proposición

no de ley para que se consensuara, para que, efectivamente, no

fuera de una manera voluntaria que los centros tuvieran un

reciclaje de libros, sino que fuera algo obligatorio y bien... y

con una normativa bien clara y aquí los partidos la desecharon.

Yo les digo que yo tengo tres hijos y la verdad es que en

septiembre se hace durísimo pagar todo ese dinero en cuanto a

libros. Y creo que el punto 1 está muy bien porque realmente

las ayudas a familias numerosas son mínimas, como mucho te

reducen las tasas de las tarjetas un 20% o así, pero

prácticamente no hay nada, y en los aviones ya ni siquiera

muchas compañías lo tienen, es eso lo que hay.

Por lo tanto, sí que creo que es importante ayudar un poco

más a las familias porque, si bien es verdad que los hijos se

tienen con responsabilidad, pueden ocurrir muchas cosas en

esta vida y uno se puede quedar sin trabajo o en estos

momentos dificiles.

Y en cuanto al punto 3, creemos que es verdad que...

también lo apoyaremos porque... es muy difícil ser padres hoy

en día, porque los trabajos tienen unos horarios inmensos que

creo que son totalmente ineficientes, creemos que se tendrían

que hacer unas políticas de conciliación de vida laboral y

familiar y por qué no empezar ahora reuniéndonos para hablar

de esto; flexibilizar los horarios, nosotros planteamos en

Ciudadanos hacer más compacto para aquél que quisiera las

jornadas laborales reduciendo el tiempo de comida, no a dos

horas, sino hacerlo de cuarenta minutos para que...,

voluntariamente; la escolarizacion de 0 a 3 años hacerla

pública, incluso poder subvencionar aquellas escoletas...,

porque hay muchos padres que no tienen un horario normal,

sino que tienen horarios donde las escoletas ya no funcionan y

que existen este tipo de escoletas..., sí que existen, pero son

muy caras.

También nos parece muy importante que la baja por

maternidad sea obligatoria para el padre y para la madre,

nosotros hemos propuesto ocho semanas obligatorias para el

padre, ocho semanas obligatorias para la madre y diez semanas
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que voluntariamente se puedan repartir. Creemos que es muy

importante que las empresas sepan que tanto un hombre como

una mujer van a tener una baja por maternidad. 

También creemos que son muy importantes bonificaciones

para la persona sustituta de aquella persona que se ha ido de

baja de maternidad en cuanto a la Seguridad Social. Es decir,

se pueden hacer un montón de cosas para ayudar a la

maternidad.

Es cierto que cuando se habla de fomento de la natalidad,

basándose en que no se nos llegarán a pagar las pensiones,

queda como mujer..., pues queda un poco mal porque..., pero

vamos se entiende que... o sea, se entiende que no hay natalidad

porque las mujeres que quieren o las familias que quieren,

debido a lo mal estructurado que está el mundo laboral, no hay

natalidad, y eso es verdad, que las personas que quieren tener

hijos no pueden, y eso es lo que hace reducir la natalidad un

montón.

Por lo tanto a mí me parece muy buen el punto 1, y también

me parece muy bien el punto 3, y creo que sí que se debería

hacer un plan de choque para mejorar toda esta estructura

laboral que hay para que se puedan tener los hijos que uno

quiere.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Camps, s’estima més fer ara la

contradicció o fem el descans de deu minuts? Idò té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull donar les

gràcies als partits que donen suport al Govern per perdonar-me

la meva gosadia que avui proposem fomentar la natalitat, que

avui parlem de maternitat. Gràcies per perdonar-me. I gràcies

també per en certa manera donar-me la raó, i és el que deia jo

abans, és a dir, és molt difícil parlar d’aquestes qüestions quan

a l’altra banda ja parlen de maternitat vigilada, parlen

d’ultraconservadors integristes, parlen..., etc. És a dir, es fa

molt difícil poder consensuar i arribar a acords en una qüestió

que nosaltres consideram prioritària i que certament ens hauria

de preocupar a tots.

I mirin, la proposta 3, per exemple, no és gens concreta; és

que precisament el que pretenem és que no sigui concreta. Per

què?, perquè el Partit Popular és molt dolent, el Partit Popular

ho fa tot malament, i el que volem és que ho faci el Govern, és

a dir, que el Govern presenti -que són tan bons i ho fan tot tan

bé- presenti dins l’any 2016 un pla de xoc en polítiques de

foment de natalitat, sense posar línies vermelles, sense posar

entrebancs, que sigui el Govern que ho presenti, i així serà un

pla de xoc que no serà ultraconservador ni tindrà maternitat

vigilada, ni serà integrista, ni serà de l’Opus, ni serà res de tot

açò. És a dir, el que volem és que sigui el Govern que presenti

aquest pla de xoc, perquè, clar, és a dir, aquí ens han parlat

d’una sèrie de qüestions que res tenen a veure, és a dir, escoltin,

el Partit Popular no formarà part d’aquest pla de xoc, no

formarà part d’aquestes bonificacions i ajudes específiques que

demanam que ha de presentar el Govern, que instam que

presenti el Govern, i seran molt bones, seran molt positives,

seran... Idò ja en parlarem. Per tant, és a dir, criticar aquesta

proposta que l’únic que demana és que sigui el Govern que la

faci em sembla totalment sectari, sectari, efectivament.

I ja el súmmum de la contradicció és quan la Sra. Obrador

diu que la Llei de suport a la maternitat estava buida de

contingut, i a la vegada diu que estava plena de càrrega

ideològica, que era ultraconservadora i tal. O està buida de

contingut, o està buida de contingut, o és una llei amb una

càrrega ideològica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, diputats, una mica de silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...ultraconservadora, d’extrema dreta, etc., etc., etc. És a dir, el

que no pot ser són les dues coses a la vegada, no pot ser les

dues coses a la vegada; o una cosa, o l’altra.

Jo crec que el que deia la Sra. Capellà fa una estona de

crear una ponència sobre el suport a la família crec que

perfectament es podria fer; és a dir, nosaltres donaríem suport

a aquesta iniciativa, i fins i tot la podem presentar conjuntament

entre tots. Creem una ponència de suport a la família, parlem de

família, parlem de natalitat, parlem de maternitat fora

sectarismes, fora extremismes ideològics, a part de dir radical,

dic extremistes, ultres, etc., és a dir, hi ha diverses paraules

que...

(Remor de veus)

...m’ajuden a definir una determinada ideologia a la qual

l’esquerra s’ha abocat, l’extrema esquerra s’hi ha abocat i

aquesta esquerra que ara ens governa beu -ja ho deia abans- de

les fonts ultrafeministes, açò és la realitat.

I mirin, jo algunes dades que crec que s’han donat aquí i

que són totalment equivocats, mirin, l’any 2011, darrer anys del

pacte de progrés, l’índex de pobresa era d’un 18,5%; l’any

2014, després dels duríssims i fastigosos anys del govern

Bauzá, 2014, l’índex de pobresa era d’un 17,9%, ja havia

davallat, ja havia davallat, curiosament. De l’any 2007 al

2011..., no, no, són dades de l’INE, són dades de l’INE, segons

l’informe FUNCAS de l’any 2007 al 2011, pacte de progrés,

l’índex de pobresa havia pujat un 288%, un 288%; érem la

darrera comunitat en índex de pobresa i vam passar a estar

entre les cinc primeres. No ens contin històries perquè la

realitat és la que és; les seves polítiques ens duen pobresa, les

seves polítiques ens duen que les dones no puguin tenir fills

precisament per la pobresa, i les polítiques del Partit Popular

donen riquesa, donen llocs de feina i per tant donen

possibilitats i expectatives de millorar la qüestió de la natalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vagi acabant de forma molt ràpida. Nosaltres mantenim les

dues propostes, ja dic que les dues estan obertes, demanam que

sigui el Govern que les faci, no demanam que sigui el Partit

Popular que redacti el pla de xoc o redacti aquestes

bonificacions, que sigui el Govern que ho presenti, a nosaltres

el que ens interessa és que es faci aquest tipus de polítiques i,

escoltin, si després hem d’anar a Madrid a defensar

determinades qüestions que vostès proposen avui ja anirem a

Madrid, però facem feina aquí a la comunitat, que sigui la

comunitat que es mulli en aquesta qüestió.

Per tant crec que els seus arguments avui certament han

estat molt pobres, han demostrat un sectarisme que em

preocupa, i crec que avui, avui, hauríem de sortir almenys amb

una qüestió clara: si vostès avui volen rebutjar aquestes dues

propostes, mirin, facin el que vulguin, però ja valdria la pena

que d’avui sortís la convicció que entre tots posarem en marxa

una ponència de suport a la família. Si això fos així, escoltin, jo

ja surt (...) d’aquesta reunió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, es passa quasi d’un minut.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Idò ja ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passaríem a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 1260/2016, donat que no s’accepten les esmenes;

votaríem, a més, únicament els punts 1 i 2, perdó, perdonau, 1

i 3, donat que el 2 ja seria extemporani. 

Per tant, vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE 1260/2016, relativa a mesures per al foment de la

natalitat... sí, per 6 vots a favor i 7 en contra.

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