
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 23

 

Presidència

de l'Honorable Sra. Sílvia Cano i Juan

Sessió celebrada dia 29 de setembre de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5748/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement i adopció de mesures de reparació moral,

social i econòmica a les víctimes de la talidomida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

2) RGE núm. 6594/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la Residència Sa Serra de Sant Antoni. 286

3) RGE núm. 7091/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a defensa de la democràcia a Brasil i contra

l'impeachment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291



282 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 23 / 29 de setembre de 2016 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui

i, en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

Idò, passam a l’únic punt...

Sí?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente, Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

5748, 6594 i 7091/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5748/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement

i adopció de mesures de reparació moral, social i econòmica

a les víctimes de la talidomida.

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

5748, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reconeixement i adopció de mesures de reparació moral, social

i econòmica a les víctimes de la talidomida a Balears. Per a la

seva defensa per part del Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots. Donam la

benvinguda també a representants d’AVITE (Associació de

víctimes per persones afectades per la talidomida). Com vostès

saben i segur que n’han sentit parlar durant molt de temps, la

talidomida va ser un medicament que, desgraciadament i per

condicions complexes, va ser responsable de malformacions en

gairebé uns 10.000 alAlots, infants a Espanya, vull dir a tota

Europea, i que es considera que entre 1.500 i 3.000 es varen

produir a Espanya.

Un dels problemes que hi ha hagut sempre quan l’Estat

espanyol l’any 2006 va començar a fer front al problema, ja

que a molts d’altres països del nostre entorn europeu havien

pres mesures, a Espanya es va tardar una mica en reaccionar i

es va reaccionar de forma parcial i amb mancances importants.

De fet, un dels problemes més importants i més rellevants que

encara persisteix és la dificultat que tenen algunes persones

afectades de ser reconeguts i ben diagnosticats en la causa de

les seves malalties o de les seves deficiències, discapacitats i,

per tant, aquest tema encara no està resolt.

Es varen fer tot un seguit de mesures a partir del 2010, on

de qualque manera es volia fer un anàlisi detallada de totes les

persones afectades durant el període 1960-1965, perquè era el

període on es reconeixia que hi havia hagut l’afectació o la

utilització massiva d’aquest fàrmac. Però bé, això, donades les

peculiars circumstàncies de la sanitat espanyola, aquest període

és molt possible que s’allargués d’una forma prou

indeterminada i per tant, persones afectades per talidomida no

entraven dins aquest període i per tant, no es varen poder

reconèixer.

Des de fa ja molts d’anys els colAlectius d’afectats i

afectades han desenvolupat diferents activitats socials,

polítiques i jurídiques, per tal de reconèixer els seus drets i

perquè es palAliés o es compensés la seva situació. De fet, el

Parlament Europeu, tots els grups del Parlament Europeu d’una

manera prou unànime varen donar suport a la necessitat que

l’Estat espanyol adoptés mesures per a les persones afectades

espanyoles.

Malauradament una sentència del Tribunal Suprem del

passat mes de setembre del 2015, va reconèixer els perjudicis

i els drets de les víctimes a rebre una indemnització, però es va

determinar que el delicte que s’havia fet per part d’aquesta

empresa farmacèutica alemanya, havia prescrit. Per tant,

aquestes persones quedaven una altra vegada una mica a l’aire

de reconèixer els seus drets i les seves necessitats. I per tant,

durant aquest darrer any hi ha hagut diverses comunitats

autònomes que ja han fet tot un conjunt de mesures, per tal de

donar satisfacció a les peticions i a les necessitats d’aquestes

persones.

Per tot això, nosaltres, el Parlament de les Illes Balears,

com han fet altres parlaments de l’Estat espanyol, insta el

Govern de les Illes Balears a un aspecte que és molt important

per a aquestes persones i és que s’estableixi un protocol dins el

sistema sanitari públic, que garanteixi que qualsevol persona

que ho solAliciti tendrà la possibilitat d’identificar la relació de

causalitat entre la seva malformació i l’ús de talidomida, així

com tota l’atenció sanitària que necessiti en base a aquest

diagnòstic.

Aquest és un tema que sembla... és molt tècnic, és complex,

però nosaltres pensam que això és fonamental per donar

resposta a unes necessitats que tenen aquestes persones que és

que se’ls diagnostiqui d’una vegada per totes la seva causalitat,

en funció de l’ús de la talidomida, i que els organismes que

diagnostiquen aquesta malformació, puguin declarar d’una

forma oficial que la causa és aquesta.

El segon aspecte és solAlicitar del Govern balear que totes

les persones afectades, el nombre de les quals que es coneix en

aquest moment no és molt, és un grup reduït de persones, una

reparació moral i social derivada del dany causat a aquest

colAlectiu, independentment de les mesures que s’adoptin a

l’àmbit estatal i les mesures ordinàries que hi hagi en temes

assistencials de dependència, etc. Aquest també és un tema que

han anat aprovant tots els parlaments que fins ara ho han fet,

que han estat cinc o sis i pensam que és una qüestió també

important.

Després, tres altres propostes, que són: que el Parlament de

les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears que, al seu

torn, insti el Govern d’Espanya a revisar el decret que es va fer

el 2010, on es regula el procediment de concessió d’ajudes a

les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el

període 1960-1965, ja que es va abordar d’una forma

incompleta amb errors en les dates d’expedició i en el protocol

mèdic, així com la falta de garanties en la viabilitat econòmica,

que respongués de per vida a la situació d’afectats i afectades.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605748
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El segon aspecte, que el Parlament de les Illes Balears insta

el Govern que, al seu torn, insti el Govern d’Espanya a

reconèixer, assumir i reparar els danys i les discriminacions que

aquest colAlectiu d’afectats i afectades han patit durant la seva

vida.

I el darrer punt, presentar una demanda judicial, que també

ja han fet altres governs autonòmics, una demanda judicial

contra el laboratori alemany Grünenthal, com a principal

responsable del dany ocasionat a les persones afectades. Cal dir

que ja hi ha hagut altres països, Alemanya mateixa, l’Estat

alemany que ha posat una demanda judicial contra aquesta

empresa. Aquesta empresa ja ha reconegut moltes vegades la

seva responsabilitat, però en canvi, en el cas de l’Estat

espanyol, aquest reconeixement no ha dut a cap tipus de mesura

que compensi la situació d’aquestes persones.

Per tant, resumint es tracta de fer una justícia històrica,

encara que una mica tard, perquè aquestes persones, que el

grup de les Illes Balears pugui veure reconegut el seu dret a

tenir un diagnòstic correcte dins el sistema públic i al mateix

temps, tenir dret a una reparació moral i social dels seus danys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. 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.

Des del Partit Popular ens afegim a les explicacions que ha fet

el representant del Partit Socialista. Estam completament

d’acord amb el fons i amb la lletra de la seva proposta.

Només tal vegada una petita consideració, és a dir, nosaltres

votarem a favor de tots els punts de la proposició no de llei,

llevat del darrer, el 2.3. És a dir, presentar una demanda

judicial entenem que açò és una qüestió més tècnica, que, en tot

cas, no hauríem de dir nosaltres, sinó que en tot cas ho haurien

de dir els experts jurídics que hagin estudiat aquest cas per si

creuen oportú presentar-ho. I sobretot si... de fet la sentència

del Tribunal Suprem diu que aquest delicte ha prescrit, amb la

qual cosa no sé si té massa raó de ser poder presentar aquesta

demanda judicial.

En qualsevol cas ja dic que ens sumam a la proposta que

avui ens presenta el Partit Socialista i entenem que des de

l’Estat i des de les administracions hem d’intentar reparar els

danys que aquestes persones han sofert per una negligència de

l’Estat i també lògicament d’aquesta empresa farmacèutica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula l’Hble. Sr. Baltasar Picornell, per un temps màxim de

deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, Presidenta. Bé, jo també m’afegesc més o menys

al que ha dit el Sr. Pere Garau, però també argumentaré un

poquet més perquè igualment quedi un poc en acta.

Bé, sabem com han anat correlacionant aquests fets, perquè

el 57 aquest medicament fou autoritzat aquí a Espanya i el 60

es quan es descobreixen els greus efectes secundaris que tenia

aqueix medicament, que era la disminució o l’absència

d’extremitats. Tot i que aquí a Espanya s’ordena la retirada

d’aquest medicament el 85 totes i tots sabem i hem vist els seus

efectes; molts de nosaltres segur que tenim qualque conegut o

qualque familiar que sí ha patit aqueix efecte. Jo som un que sí

que tenc coneguts.

Els efectes de la talidomida s’associen aquí a Espanya els

afectats el 2003, i el 2009 i el 2010 sabem que sí que el govern

socialista pren algunes mesures com la jubilació anticipada o el

Reial Decret 1006/2010, però encara així la farmacèutica

exigeix tants de requisits als solAlicitants que aquí a Espanya

només una dotzena de persones afectades reben alguna

compensació econòmica, descompensada, a més, si es compara

amb les que paguen a altres països d’aquí d’Europa. 

Segueixen avui les protestes dels afectats, i ara amb molta

més informació sobre dades més tardanes de distribució i venda

aquí al nostre país. Sí que els afectats van rebre una primera

sentència a favor el 2013 que va ser recorreguda per l’empresa,

que va aconseguir la renovació de la primera fallada, o fallida.

El Tribunal Suprem ha estat l’últim a pronunciar-se i deixar

sense indemnització malalts per entendre que havia prescrit,

una cosa absurda. Hi ha estudis recents fets a Alemanya el 2013

i per l’Organització Mundial de la Salut el 2014 que han

detectat que els danys del fàrmac no van concloure després del

naixement dels nens, sinó que apareixen noves complicacions,

encara. Amb això no s’entén el cas que es digui que ha prescrit,

o sigui, és una cosa incoherent. L’Informe Heidelberg, de 2013,

estableix la relació entre el fàrmac, els danys apareguts i que

n’apareixien a altres de nous; recull també l’agreujament

imprevist i generalitzat dels afectats. Si ha valgut per

reconèixer-los, aquest estudi, per reconèixer-los i multiplicar

les seves pensions a altres llocs sense excepció no s’entén que

aquí a Espanya no es faci res, país en el qual els afectats no han

rebut res de la butxaca de l’Estat, i (...) judicial responent que

aqueix estudi no és vàlid per ser totalment generalista. Per tant

aquí a Espanya sempre estam a la cua en reparació (...).

Per això ens afegim a aqueixa iniciativa encantats. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Capella per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Des de MÉS per Mallorca ens afegim

a l’argument del Grup Parlamentari Socialista, i li donarem tot

el nostre suport. Entenem que sobren les paraules una vegada
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ja s’ha fet aquesta exposició, i repetesc que votarem a favor de

la proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

té la paraula l’Hble. Sra. Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,

desgraciadament pareix que el periple dels afectats per la

talidomida no acaba mai. Al llarg dels anys s’han fet passes

però sembla que sempre han estat del tot insuficients i sense la

previsió necessària perquè funcionassin, com per exemple, i

com s’ha dit, el reial decret de 2010, que malgrat partís de la

bona voluntat va estar tant mal plantejat que no va ser eficaç,

només va reconèixer 23 dels 243 solAlicitants de la condició de

tenir malformacions causades per la talidomida.

Una dada que crida l’atenció, a més, és que a la resta de

països europeus on es va comercialitzar el fàrmac l’empresa

fabricant ha hagut de pagar indemnitzacions als afectats; en

canvi a Espanya els afectats fa anys que lluiten per un

reconeixement de caire moral i econòmic que no arriba mai,

perquè no és culpa de les víctimes que els governs, els diferents

governs, no hagin reclamat a l’empresa les indemnitzacions i

ara el delicte hagi prescrit. 

Des d’El Pi estam d’acord amb l’elaboració d’un protocol

d’identificació, així com amb la creació d’una base de dades

que permeti saber quantes persones estan afectades per així

tenir un control definitiu. I també coincidim amb la urgència de

reparar moralment i socialment els afectats des del Govern de

les Illes Balears. Esperam, pel que fa als punts 2.1, 2.2 i 2.3,

que no quedin una altra vegada en paper banyat; és hora que el

Govern de l’Estat faci feina en aquest sentit. Dia 8 de febrer

d’aquest any els principals partits amb representació al Congrés

dels Diputats varen acordar revisar el decret de 2010, però els

afectats passen pena que aquestes declaracions quedin una altra

vegada en paper banyat una altra vegada, amb bones paraules

però amb pocs fets reals i concrets.

És això a què ens referim. Aquí tenen el nostre suport i

votarem a favor, com no podria ser d’una altra manera, però

també els demanam que parlin amb els seus de Madrid perquè

s’ho prenguin seriosament i acabin d’una vegada amb aquest

patiment, que dura ja massa anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep Castells per un temps màxim

de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, també, Sr.

Garau, per aquesta iniciativa i per haver-nos exposat el

problema, que òbviament ens interpelAla a tots, i mirar de fer el

possible per reparar aquesta situació d’injustícia. 

Jo entenc que, de les mesures que ens proposa, a la primera

doncs entenc la utilitat per als afectats que un servei sanitari

públic pugui certificar la relació de causalitat entre la seva

problemàtica i la talidomida, per tant crec que és molt oportú

el protocol. Quant a la reparació moral i social també hi estic

totalment d’acord, però m’agradaria, perquè no passi com diu

la Sra. Sureda que quedi en paper banyat, en quin tipus de

mesura estan pensant, si va més enllà de la simple aprovació

per part d’aquest parlament d’aquesta proposició no de llei o

mesures d’altre tipus.

Respecte del segon punt no entenc que instem el Govern a

instar el Govern; crec que podríem instar nosaltres directament

el Govern d’Espanya, com feim en moltes ocasions, i així

estalviem al Govern una feina que podem fer directament des

d’aquest parlament, i també fins i tot en moltes ocasions el

mateix govern espanyol ens contesta a nosaltres mateixos, i per

tant tenim l’oportunitat de tenir una relació més directa. Si hi ha

algun motiu per no fer-ho així l’acceptaré, simplement

plantejava aquest dubte, que pensava que podia ser fent-ho com

dic jo més eficaç.

I per últim també m’ha generat dubtes, com al Grup

Popular, el punt 2.3, de presentar una demanda judicial. Jo

entenc, pel que ha explicat vostè a la seva exposició, Sr. Garau,

entenc que s’ha esgotat la via penal, que la via penal com a via

de dret públic ha admès que a través de la Fiscalia o de

l’acusació popular hi hagi la possibilitat que un no afectat

reclami contra el responsable, i entenc que, reconeixent aquesta

sentència del Tribunal Suprem com reconeix que hi ha dret a

una indemnització però que el delicte com a tal ha prescrit,

entenc que en el punt 2.3 estam parlant d’una demanda judicial

per la via civil per rescabalament de danys i perjudicis; però el

problema és que en via civil només poden actuar els afectats

directes. O sigui, jo no entenc que instem l’Estat a presentar

una demanda judicial perquè l’Estat no és l’afectat per aquesta

situació. Jo proposaria, que penso que és una solució que pot

salvar aquest punt i a la vegada pot permetre que el Partit

Popular hi voti a favor, afegir al final del punt, afegir, deixar-lo

tal com està i afegir: “...o, si escau, donar suport als afectats

perquè la presentin en nom propi”; és a dir, instem l’Estat a

presentar aquesta demanda; jo personalment, en la línia del que

deia el Sr. Camps, dubto de la viabilitat tècnica d’això, però per

salvar el punt aquest afegir “...o, si escau, donar suport als

afectats perquè la presentin en nom propi” com afectats que

són, que són els que estarien legitimats per presentar aquesta

demanda.

És una demanda in voce perquè la veritat és que ho he vist

durant l’exposició i a partir del comentari que ha fet el Sr.

Camps, i si a tots els grups els sembla bé i a vostè també doncs

la podríem incorporar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Ballester per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias. Desde Ciudadanos también daremos apoyo

a todos los puntos de esta proposición no de ley. Los afectados

de la talidomida han sido los grandes olvidados aquí en España.

Creemos además que los daños tanto físicos como morales que

han tenido que sufrir son irreparables, pero es verdad que con

esta proposición no de ley al menos se puede compensar por

todo lo que han pasado. 

Y estoy de acuerdo con lo que ha comentado el

representante de MÉS per Menorca y estaremos a favor de

hacer el cambio en el punto 2.3 para que sean los propios...,

añadir si son los propios afectados poder hacer, poder instar a

esta demanda judicial.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contradicció té la paraula el grup

proposant, el Sr. Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies a tots els grups pel seu suport a aquesta moció, que

tots reconeixem que és una moció de justícia, no? 

Simplement algunes notes als comentaris que s’han fet.

Respecte de MÉS per Menorca, al Sr. Castells dir-li que a les

mesures 1, 2 s’ha fet aquesta redacció una mica ampla i

genèrica per tal que, en aquest cas, supòs, que la Conselleria de

Sanitat que coneix perfectament el tema, pugui proposar i pugui

arbitrar aquestes mesures de reparació moral i social. Hi ha

hagut parlaments que n’han fetes unes, vull dir, governs que

n’han fet unes, uns n’han fet unes altres, es tracta de donar un

marge ample perquè el Govern pugui, en conversació

evidentment amb l’associació d’afectats, quines són les mesures

aquestes.

Després, pel que deia el Sr. Camps, que després també n’ha

parlat el Sr. Castells, de la mesura 2, 3, la veritat és que jo no

som especialista jurídic, sí que em consta que l’associació de

víctimes ha fet, ha proposat a altres comunitats que es posàs

aquesta proposta, es tracta que el Govern d’Espanya faci una

mica de cap d’una reivindicació que també han fet altres estats

respecte de l’empresa farmacèutica i que supòs que els serveis

jurídics de l’Estat, idò, veuran si hi ha alguna fórmula per fer-

ho o no. És el mateix que amb el Sr. Castells, quan proposa

aquest afegitó de, “... o si escau que la presentin en nom propi”,

doncs, bé, jo no tendria cap inconvenient d’acceptar aquest

afegitó, però sí que entenc que, davant d’una situació tan

complexa, a més, amb un recorregut històric tan llarg i amb

tantes circumstàncies que han envoltat aquesta situació, idò,

supòs que han de ser els serveis judicials de l’Estat que han de

veure quina és la fórmula millor.

En principi res més, agrair a tothom i moltes gràcies.

Ah! Respecte del que deia el Sr. Castells, perdoni, que “el

Parlament de les Illes Balears insti directament el Govern

d’Espanya”, jo no tendria cap problema, però a mi em sembla

que és millor, entenc jo, que a partir d’ara el Govern balear,

supòs que a través de la Conselleria de Sanitat, idò, ordeni,

organitzi i s’encarregui una mica de tot aquest paquet de

mesures i se’n faci càrrec el Govern. A mi em sembla que així

s’ordena millor i tots tendrem informació i podem demanar, si

és la Conselleria de Sanitat que se’n fa càrrec, contínuament

quines són les passes que fa. Em sembla que unifica més,

clarifica i fa més fàcil fer el seguiment de tot això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Garau, entenc que accepten la proposta in voce

plantejada...

EL SR. GARAU I SALAS:

L’afegitó

LA SRA. PRESIDENTA:

... tant pel Grup Popular...

EL SR. GARAU I SALAS:

... (...), exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i MÉS per Menorca, que quedaria, passaré a llegir-lo, a

veure si és correcte: “... a presentar una demanda judicial

contra el laboratori alemany Grünenthal, com a principal

responsable del dany ocasionat a les persones afectades o, si

escau, donar suport a les persones afectades perquè la presentin

ells mateixos”.

EL SR. GARAU I SALAS:

Exacte.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, o “en nom propi”, pot ser seria més que “ells mateixos”,

que ho presentin “en nom propi.”

LA SRA. PRESIDENTA:

La presentin en “nom propi”.

EL SR. CAMPS I CASANOVAS:

Què és podria afegir entremig, propòs: “...sempre que els

serveis jurídics de l’Estat així ho considerin”.
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EL SR. GARAU I SALAS:

Jo crec que és redundant això, perquè jo crec...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, si us sembla fem un minut de recés, pacten una

redacció que pugui ser satisfactòria...

EL SR. GARAU I SALAS:

No, jo crec que ho deixaria així.

LA SRA. PRESIDENTA:

No és necessari, ho deixaries talment.

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí, ho deixaria així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, passam a la... vol fer el Partit Popular una votació

separada dels punts o podem donar la moció aprovada per

assentiment?

EL SR. CAMPS I CASANOVAS:

Sí, no s’afegeix aquest “daçò”, nosaltres ens abstindríem. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Val. Idò, passam a la votació dels punts 1, 2, perdonau, 1.1,

1.2, 2, 2.1 i 2.2. 

Vots a favor? Unanimitat.

Ara passaríem a la votació del punt 2.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 abstencions i 9 vots a favor.

Per tant, queda aprovada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6594/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat de la

Residència Sa Serra de Sant Antoni.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6594/2016, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa al rescat de la residència de Sa Serra de Sant

Antoni.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova, que substituirà

de manera eventual el diputat Jaume Garau, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Venim aquí a presentar aquesta

PNL perquè aquesta PNL ja es va presentar, la data de

presentació és d’abril, i pel tempus parlamentari es veu ara.

Potser que quedi, així a la vista, que és un poc extemporània,

però nosaltres pensam que no, nosaltres pensam que aquesta

PNL té tota la vigència i té tota la vigència perquè dintre de la

PNL s’intenten tractar dues coses: per una banda, aquesta PNL

es presenta arran d’una situació puntual que es dóna a una

residència sociosanitària a Eivissa, concretament la residència

sociosanitària de Sant Antoni, aquesta residència havia

començat a funcionar a principis de 2015 i al llarg de 2016

comencen a detectar-se tota una sèrie de problemes de

funcionament, problemes d’atenció als pacients.

Per tant, és una residència, la qual està gestionada per una

empresa privada que és Novaedat, i es gestiona de dues

maneres diferents, per una banda, hi ha tota una sèrie de places,

que són concretament 70, que són places concertades amb el

Govern de les Illes Balears, i després hi ha 24 places de gestió

totalment privada, més 20 places de gestió privada d’un centre

de dia.

A banda d’això, també he de dir que aquesta residència

quan es va crear consta d’una bugaderia, una bugaderia que és

espectacular, qui hagi pogut anar a veure aquesta residència

veurà que té una bugaderia espectacular, té una bugaderia que

pot donar servei de neteja de roba a tota l’illa d’Eivissa i, per

tant, és una bugaderia en condicions. Què varen fer per posar-la

en marxa? Com que allò és infumable, està privatitzada també

i resulta que és molt curiós que dins d’una residència hi ha una

bugaderia que fa servei a hotels, neteja roba a hotels, neteja

roba no sanitària, mentre que el servei de roba sanitària el

netegen a una altra banda. Per tant, era una situació una mica

estranya, una mica estranya. A més a més, aquesta bugaderia a

l’hivern està tancada, els residents no renten la roba a l’hivern,

però bé.

Tot això produeix una sèrie de situacions que no se’ls atén

correctament i això genera que per part dels familiars es

generin tota una sèrie de denúncies, de denúncies que varen

començar el mes de gener i que continuen al llarg del mes de

març, abril, etc., on es denuncia que hi ha un maltractament, no

s’atén els usuaris correctament, no se’ls neteja, fa falta atenció,

fins i tot hi ha una denúncia davant el quarter de la Guàrdia

Civil i hi ha una visita de la Guàrdia Civil a dins. D’acord?

Per això, nosaltres fem aquesta proposició no de llei, el

primer punt que és l’intent de recuperació. En aquest punt pot

quedar una mica extemporània perquè ja per part de la

conselleria s’ha dit clarament que quan s’acabi el contracte no

se’l renovarà, perquè s’ha detectat que no s’ha atès

correctament. 

Però, a banda, nosaltres mantenim la PNL, perquè això

genera un altre debat, que l’altre debat és el debat del model de

gestió. El model de gestió hi ha dos models, un model pel qual

opta el grup que jo represent, que és un model que pensam que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606594
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les residències s’han de gestionar, primer, s’han de gestionar

des del territori i, segon, s’han de gestionar des de les

administracions del territori, perquè han de ser unes residències

que atenguin, s’atenguin molt, molt properament dels usuaris,

perquè atenen casos molt complexos. Per tant, pensam que no

sols s’ha de rescatar la gestió d’aquestes residències sinó que,

a més, s’ha de donar una passa més endavant i s’ha de passar la

gestió dels edificis i del personal d’aquestes residències als

consells insulars, que són els que realment tenen la

competència. La competència de la gestió de la dependència la

té el Govern, però la competència de gestió de residències la té

el consell insular o les administracions de caràcter local.

Per això pensam que s’ha de fer una passa més enllà i

tornar, una altra cosa és després el debat si la residència es

traspassa amb la dotació suficient i com. Per què? És molt

senzill, perquè també hem de dir -i en això sí que vull posar de

manifest que, com a representant de l’illa d’Eivissa, per tots és

conegut que l’illa d’Eivissa té uns sobrecosts de tot, de

personal, etc., perquè el nivell de vida i els costs de producció

són molt més cars a Eivissa, i ja no dic res a Formentera, vull

dir, la insularitat, els costs, etc., per tant, calcular els costs

d’una residència s’han de calcular en funció del que costa a

Eivissa, no del que costa aquí. Per tant, això s’hauria d’ajustar

per part...

Per tant, tot això és el que fa que, per una banda, presentem

aquesta PNL en la qual demanem per una banda que retorni,

que rescati, podríem dir que sí, per tant, suposo que es farà

efectiu a partir de l’any que ve.

Per una altra banda, crec que és molt important que el

Govern ajudi els usuaris a reclamar danys i perjudicis, hi ha

diferents situacions en les quals hi va haver problemes greus

problemes als usuaris que van... se’ls va perdre una roba, varen

estar subalimentats, etc., per tant, creiem que això s’ha de

reclamar a l’empresa, si l’empresa no compleix ha de pagar els

danys i perjudicis que generi.

I per últim, la tercera proposició que és que “el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els tràmits per

traspassar la gestió d’aquestes residències, públiques, al

Consell Insular d’Eivissa”, que és qui té la gestió de personal

i d’edificis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Maria José Ribas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies. Bé, efectivament, lamentablement és

molt cert que en el cas d’Eivissa i, concretament, en el cas de

la residència Sa Serra, s’han donat... bé, hi ha hagut problemes

denunciats per alguns familiars i que, per suposat, això s’ha

d’investigar i corregir, si n’és el cas.

Però també vull dir que, a la vegada..., crec que no podem

mesclar aquests problemes amb la gestió, la fórmula de la

gestió de la residència. Vull recordar que la fórmula de la

gestió d’externalització de serveis públics és una pràctica

habitual, una opció que s’utilitza arreu de l’Estat i per governs

de qualsevol color polític i, de fet, ahir mateix, per exemple,

coneixíem que aquest mateix govern ha decidit externalitzar

l’ajuda a domicili a l’illa d’Eivissa, vull dir que també és un

servei de dependència i s’ha emprat aquesta fórmula, i estic

segura que la consellera no pensa que li hagi de donar més

problemes, si no, no ho hauria fet, supòs.

Per tant, bé... sens dubte estam totalment d’acord que tots

els serveis en general, però especialment els dirigits a un

colAlectiu tan vulnerable com és el de la dependència ha de tenir

per suposat la tutela del Govern, que ha de controlar que es

donin com toca i que es donin d’una manera adequada i tenir-

ne una especial cura i una especial vigilància.

Quant al sentit del nostre vot, sí que demanaria que es

pogués fer votació separada, perquè precisament en el primer

punt ens abstindríem perquè... precisament pel que ha dit ja,

trobam que és extemporani, que el Govern ja ha dit que no

renovaria el contracte i apart pensam que és un tema de gestió,

el Govern decideix si ho vol fer d’una manera o d’una altra i no

hi volem entrar. Per tant, aquí ens abstindríem. 

Al punt 2, evidentment, si es comprovàs -que és el que posa

la seva PNL- que hi hagut un incompliment del contracte o

negligència, per suposat s’haurien de demanar responsabilitats,

i aquí sí que hi estaríem d’acord.

I quant al tercer punt jo li faria una esmena in voce, perquè,

bé, vostè mateix ho ha dit, però aquí a la seva proposta no ho

posa i és que a continuació d’on demana que es faci el traspàs

del servei al consell...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...de les competències, en fi, no sé com ho posa, de les

competències...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...de la gestió, exactament, que les competències, ho ha dit

molt bé, que ja les té el consell, bé, idò el traspàs de la gestió

jo hi afegiria “sempre i quan tenguin la dotació econòmica

adequada”, perquè aquí no ho diu i pens que és un tema molt

important, perquè, de fet, pens que no s’ha fet fins ara

precisament per això.

Llavors, li demanaria a veure si li sembla bé afegir aquest

“sempre i quan tenguin la dotació econòmica adequada”,

d’acord?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA;

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Baltasar Picornell, per un

temps de deu minuts.
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EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres estam totalment d’acord amb

la recuperació de la gestió de les residències i més amb el que

ha passat aquest any relatiu a innombrables denúncies per part

dels familiars dels usuaris de la residència Sa Serra que, per

cert, seguim rebent.

També estam d’acord que les residències han de ser

gestionades pels consells, en aquest cas pel Consell d’Eivissa,

perquè volem que sigui un veritable govern de l’illa, tal i com

apareix... o duem al nostre programa. Però això no ho volem

fer a qualsevol preu, volem que aquesta residència, justament

perquè es gestionin prou millor i per això necessitam els

recursos econòmics i personals que siguin els adequats. 

Per tant, volem que aquesta dotació es consensuï amb els

serveis jurídics del Govern, de la Conselleria de Serveis Socials

i els serveis jurídics del consell insular. De fet, sabem que el

consell ja negocia pel traspàs de totes les residències de l’illa,

perquè es faci efectiu al 2018.

Per tant, sí que demanaríem una esmena in voce al punt 3,

perquè al final s’afegís “als efectes que sigui efectiu a partir de

l’any 2018", si li sembla bé a vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Per part del Grup

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

Diputada Margalida Capellà, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Sí, des de MÉS per Mallorca donam suport a

aquesta proposició no de llei tot i que trobam que potser

s’hauria d’actualitzar, perquè al primer punt per exemple

“iniciar el procés de recuperació de la gestió directa”, ens

consta que ja s’han recuperat o rescatat les vint places de

residència i les vint places del centre de dia i que, bé, això ha

sortit al mateix Diari d’Eivissa que a partir de l’1 de desembre

la gestió serà pública. Per tant, potser s’hauria d’actualitzar, on

diu “a iniciar el procés”, “a continuar el procés”.

Amb el punt 2, hi estam d’acord i amb el punt 3 també, per

descomptat, també hi estam d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Sureda, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, crec que

aquest és un tema molt greu i hi ha diferents notícies des de

l’abril de la mala praxi que s’ha dut a terme a la residència Sa

Serra de Sant Antoni. 

Som conscient que quan hi ha contractes amb vigència

primer s’ha d’analitzar la situació per saber quines decisions

s’han de prendre i tenim constància que la consellera es va

posar en contacte amb l’empresa que gestiona aquesta

residència i va arribar a una sèrie d’acords per incorporar

auxiliars de clínica, per ampliar l’atenció psicològica, que es

revisassin els menús, s’ampliàs l’horari de la bugaderia; també

sabem que es varen solAlicitar informes per saber quin personal

faltava i, efectivament, faltava un gerontòleg, una netejadora i

un auxiliar de cuina; el que passa és que no sabem si es va fer

o no es va fer o si els problemes... segons vostè ha dit, supòs

que deuen continuar perquè sí tenen clar que... que prescindiran

del contracte perquè si no vaig errada acaba el desembre i ja ho

agafaran de manera directa.

Però crec que la qüestió no és ni de qui és culpa que

s’externalitzàs, perquè això és una cosa que evidentment es pot

fer, i si hagués anat bé en mans públiques. 

El que a nosaltres ens preocupa és que funcionin les

residències, evidentment, i crec que això és el que preocupa

tothom, però per això fan falta doblers, fa falta inversió i

normalment quan és directa el cost és més elevat.

Per tant, nosaltres veiem bé que es faci la gestió des dels

consells, però també tenir en compte que hi ha altres

administracions com són els municipis que també gestionen

residències i han de fer peripècies, com molt bé s’ha dit, perquè

funcionin i perquè vagin bé i moltes vegades les que són

gestionades supramunicipal tenen totes les millores i totes les

condicions que moltes vegades les municipals no tenen. 

No tenc res a afegir al punt, simplement i jo no som jurista

i no ho entenc, però al punt 2 posa: “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les accions

judicials necessàries per reclamar danys i perjudicis als usuaris.

És a dir, pareix que ha de reclamar als usuaris els danys. No

veig clara la redacció i per això deman que s’estudiï bé.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per

un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Passaré per damunt dels

altres grups perquè de fet veig que tots els grups veig que hi

estan d’acord en donar suport a la proposició. Però crec que

també en la mateixa línia que ara la Sra. Sureda apuntava, jo

crec que realment la redacció del punt 2 és molt desafortunada,

perquè és tan colAloquial que dóna lloc a mala interpretació.

Abans d’entrar a la redacció, a veure, em recorda una mica

el que hem parlat abans de la talidomida; és a dir,

l’administració què pot fer davant d’un contracte de serveis o
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una concessió que no es du a terme de la forma que toca?

Doncs actuar per la via administrativa, és a dir, el contracte

administratiu aquest o la concessió aquesta deu tenir unes

normes d’actuació, deu establir uns mínims de qualitat del

servei que presta el concessionari o contractista, que, si no es

compleixen doncs l’administració responsable té els

instruments perquè aquesta empresa corregeixi la seva actuació

o, fins i tot, eventualment perdi la concessió o el servei.

Aquesta crec que seria la forma adequada d’actuar i

m’agradaria pensar que el Govern ja ho fa, si, tal com sembla,

es constata que aquest servei no es presta en les condicions que

tocaria.

Torn dir, com he dit en la talidomida, quan parlem de danys

i perjudicis, clar els danys i perjudicis no es reclamen, el que es

reclama és en concepte de danys i perjudicis, o per compensar

els danys i perjudicis rebuts. Quan parlava de colAloquialitat em

referia a això, la gent diu “ha reclamat danys i perjudicis”, no,

jo els danys i perjudicis no els vull, jo el que vull és que em

compensin pels danys i perjudicis rebuts. I efectivament, aquí

hi ha com un complement indirecte que és que sembla que a qui

s’hagi de reclamar això sigui als usuaris. Aleshores potser

podríem millorar la redacció, tot i que amb el que he dit abans,

crec que la via correcta no és aquesta.

Però bé, escolti, si vostè, que és el qui ens proposa això ho

vol (...), escolti jo ho respecto, però potser el que podríem dir

és “insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les accions

judicials necessàries perquè els usuaris puguin reclamar en

concepte de danys i perjudicis patits en aquesta residència

durant la gestió de l’empresa Novaedat.” Potser així quedaria

més clar.

Això és tot. Moltes gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga

Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra Presidenta. Bueno desde Ciudadanos en el

punto 1 nos abstendremos. Nosotros creemos que lo que es

importante es que el que gestiona la residencia lo haga

correctamente, no es un problema de quién la gestiona, sino

cómo se gestiona. Hemos de decir también que esto es un

problema muy generalizado, debido a los pliegos con los que

se otorga la concesión. Nosotros creemos que los pliegos de

una concesión con un servicio de estas características deberían

estar muy bien redactadas para que se dé muchísima más

importancia y más puntuación al tipo de servicios, o cuantos

servicios van a dar al usuario, que no a la puntuación técnica de

cuanto menos voy a tener que pagar a esta concesionaria o para

mantenerla. Entonces nos abstendremos en el punto 1.

También nos abstendremos en el punto 2. Creemos que

cuando la administración da una concesión, tiene que

inspeccionar si se cumplen los pliegos. Cuando no se cumplen

los pliegos, acto seguido tiene que o revocar la concesión, o

enseguida poner los medios. Por lo tanto, creemos que incluso

son los propios usuarios los que tienen que denunciar a la

administración por no haber cumplido con las inspecciones y

haber revocado esta concesión.

Y en cuanto al punto 3 también nos abstendremos, porque

estamos de acuerdo que se tiene que hacer una revisión de

todas las competencias, tanto a nivel de gestión, como a nivel

de competencia en si, de todas las instituciones, tanto

ayuntamientos, como consells, como Govern, ya hicimos una

propuesta de resolución para que esto se llevara a cabo, porque

consideramos que hay muchísimas competencias que se pueden

mejorar, como por ejemplo podría ser que quizás la gestión y

la competencia fueran unidas, y el Partido Socialista dijo que

no, que se nos hizo una propuesta de modificación, que

aceptamos para que algo al menos saliera adelante. Pero nos

abstendremos, no porque consideramos que sea sí o sea no,

sino porque nosotros llevamos ya diciendo que se haga esta

coordinación, esta reunión para distribuir bien las

competencias, y se nos dice continuamente que está todo bien

distribuido y que se sabe muy bien según la Ley de servicios

sociales, a quien corresponde cada cosa.

Entonces nos abstendremos para ver si al menos algún día

se puede hacer esta coordinación de distribución de las

competencias.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant, per un

temps de cinc minuts, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo volia fer unes

puntualitzacions una mica respecte de la intervenció del Partit

Popular, que diu que la fórmula de gestió no té a veure.

Nosaltres pensam que l’externalització, precisament els

problemes han vengut derivats per l’externalització i

l’externalització ràpida d’aquest servei. I li vull recordar que

aquest problema ja l’hem viscut a Eivissa, aquest problema ja

l’hem viscut a Eivissa, aquest problema ja el vam tenir a la

residència de Can Blai. La residència de Can Blai es va donar

a una empresa, aquesta empresa va ser un caos total i es va

haver de recuperar. I amb això contest. És a dir, quan ha passat

això? Ha passat això quan s’ha externalitzat, ja està. Per tant,

crec que és una de les causes, reduir costs a base de reduir

personal i a base de reduir qualitat de menjar, reduir qualitat de

servei és una conseqüència d’això.

Després i pel que diu d’estar així, qui va donar aquesta

concessió de Sa Serra va ser el Govern d’aquí. Per tant, quan

feia així, hauria d’haver començat aquest Govern que va donar

la concessió a fer així i des del primer moment aquest

gerontòleg de què ha parlat la Sra. Sureda, hauria d’haver estat

funcionant. Des del primer moment aquesta persona de neteja

hauria d’haver estat funcionant...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor. És el torn del Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Com?

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï per favor.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I finalment això és el que passa. Per tant, què passa? Que

els serveis no es donen com cal i davant d’aquesta situació no

se solucionen, idò s’ha de recuperar. Ja s’ha recuperat una

vegada a Can Blai i ara es tornarà recuperar una altra vegada.

És a dir, el Partit Popular externalitza i després ens toca aquí

anar a pagar els plats...

(Remor de veus)

Sí senyor! És a dir...

(Remor de veus)

..., no, no és increïble, bé, perdonin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman una mica de silenci mentre l’orador fa ús de la seva

paraula, per favor!

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo crec que és així i és allò constatable. Per tant, nosaltres

tenim un model i el model l’hem seguit.

Respecte de la puntualització del punt 3, que “sempre que

hi hagi una dotació suficient”, crec que és acceptable, si no hi

ha una dotació, ja ho ha insinuat, és a dir, s’ha de valorar el

servei en la seva justa mesura.

I el que passa és que l’esmena in voce que ha fet Podem

d’”efectiva des del 2018" no l’acceptaré simplement perquè

pensam que si ja es negocia, com ha dit, igual es pot fins i tot

avançar. Per tant, posar un termini ho trob una mica absurd. És

a dir, si ja instem a iniciar el procés, un procés negociat per

aconseguir un finançament just, en el moment que s’arribi al

final del procés es fa i ja està. Si pot ser abans del 18 que sigui

abans del 18, quan sigui.

Respecte de la puntualització del Sr. Castells, crec que és

del tot adequada, és a dir, sí que penso hi ha un error de

redacció, per tant, crec que incloure això de per què els usuaris

puguin fer ús de poder reclamar els danys i perjudicis està

correctament. 

I després, respecte del que s’ha esmentat per part de

Ciutadans, de la competència, li he de dir que la competència

està com està. Si a vostè no li agrada la competència és molt

lícit que es demani que es torni a mirar, però les competències

estan distribuïdes; les competències estan, la competència..., és

igual com a la Constitució, a la Constitució, l’article 148 són

competències que no es poden passar; a l’article 149, sí, i per

tant hi ha dos nivells, hi ha diferents nivells de competència. I

aquí també hi ha dos nivells de competència reflectits a

l’Estatut: el primer nivell de competència, que és el nivell

decisori, el té el Govern, que per això és l’executiu, i després,

els nivells de gestió i d’execució directa el tenen els consells

insulars, que són l’administració més propera a les persones.

Per tant pensam que aquesta puntualització tampoc no fa falta.

I crec que amb això ja està tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podria llegir, per favor, com quedaria l’esmena

transaccionada in voce acceptada, per favor?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Volia fer..., les rectificacions serien, en el punt 1, crec que

és acceptable, que no he contestat el que ha dit la Sra. Capellà,

que és substituir la paraula “iniciar” per la paraula “continuar”,

perquè ja està iniciat el procés, val?

I del punt he substituït que posa “per reclamar danys i

perjudicis als usuaris d’aquesta residència”, substituir-ho per

“perquè els usuaris d’aquesta residència puguin reclamar en

concepte de danys i perjudicis” (...), val?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Ah, no!, i al punt 3 és afegir “...sempre que tengui la dotació

econòmica adequada”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat idò passam a votar la Proposició no de llei

RGE 6594/2016...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdoni. Si podría volver a leer..., si se podría volver a leer

cómo quedan la 2 y la 3, por favor... 

LA SRA. PRESIDENTA:

¿La vuelve a leer?

(Se sent el Sr. Casanova i Peiro que diu fora micròfon:

“(...) s’afegeix ‘sempre que tengui la dotació econòmica

adequada’. I la 2 és substituir (...) usuaris d’aquesta residència

perquè puguin...”)
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...reclamar en concepte...

(Continua sentint-se la veu del Sr. Casanova i Peiro fora

micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha quedat clar? Idò votam.

Vots a favor?

Sí, votam de manera separada.

Punt 1. Vots a favor? 9 a favor.

En contra? 

Abstencions? 

(Conversa inaudible)

8 a favor i 5 abstencions.

Votam el punt número 2. Vots a favor? Unanimitat.

I punt 3. Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada aquesta proposició no de

llei, RGE 6594/2016.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7091/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

defensa de la democràcia a Brasil i contra l'impeachment.

I ara ja, finalment, passam al debat de la Proposició no de

llei 7091/2016, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a la defensa de la democràcia a Brasil i

contra l’impeachment. Per a la seva defensa té la paraula la Sra.

Margalida Capellà per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Sí, exactament, avui els volia parlar de democràcia,

en aquest cas al Brasil. Com vostès saben el Senat de Brasil va

decidir, dia 31 d’agost de 2016, destituir amb 61 vots a favor

la presidenta Dilma Rousseff, que havia estat elegida l’any

2010 i reelegida l’any 2014 democràticament a través d’unes

votacions com a presidenta.

Voldria indicar només, perquè vegin el nostre

posicionament, que el context d’aquesta proposició no de llei

s’hauria d’actualitzar amb algunes dades. La situació social al

Brasil en aquests moments és molt fràgil, ja ho era quan va

començar el procés contra l’expresidenta, perquè es tracta

d’una situació dominada, consideram nosaltres, per la

desilAlusió d’amples sectors de la societat davant la profunda

recessió econòmica que hi ha en aquests moments a Brasil, que

sempre, bé, en els últims anys ha estat una potència econòmica,

i també les investigacions i els judicis en curs, i les condemnes

també, sobre una xarxa podríem dir gegant de corrupció

liderada sobretot -i això és el bessó d’aquesta proposició no de

llei- liderada tota aquesta corrupció per polítics que estan tant

al Govern com al Parlament i al Senat brasilers, més grans

empresaris, que tant polítics com empresaris s’estan apropiant

de fons públics de Petrobras, la gran petroliera pública de

Brasil.

Tant és així, la corrupció ha arribat tan enfora, que un 60%,

senyors i senyores, un 60% dels parlamentaris brasilers -i no

tenim en compte els dels Senat- tenen causes judicials pendents

relacionades amb la corrupció, i que 36 dels 65 membres de la

comissió parlamentària que va elaborar l’informe contra Dilma

Rousseff estaven també imputats en causes de corrupció. I fins

i tot -i això és una actualització del cas- qui va impulsar

l’impeachment des del Parlament, al nostre parer, i així es pot

contrastar a la premsa, per una revenja personal el Sr. Eduardo

Cunha, president del Parlament, va perdre l’aforament que tenia

per una decisió del Tribunal Suprem el mes de maig i està

essent jutjat per corrupció i per obstrucció a la justícia. És a dir,

que estam parlant de corrupció a gran escala.

Precisament a Dilma Rousseff no se la va acusar de

corrupció, sinó que es tracta d’una persona que no ha comès

cap acte ilAlícit en el sentit de criminal, no ha desviat diners

públics, no té comptes a l’estranger com sí que tenia el

president del Parlament, sinó que se l’acusa de mala gestió dels

comptes públics. Hem de tenir en compte que l’impeachment

és un judici polític, és a dir que aquí la separació de poders

brilla per la seva absència; hem de tenir en compte també -això

és evident- que estam en un sistema presidencialista, aquest

procés d’impeachment aquí no el tenim, aquí tenim les mocions

de censura o les mocions de confiança, que no tenen a veure, i

volia indicar, a títol d’informació, que del que s’acusa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman una mica de silenci, per favor, mentre la Sra.

Capellà està parlant.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

...que del que es va acusar a l’expresidenta, ja, de Brasil és del

que s’anomena en brasiler pedaladas fiscais, que es tracta

d’usar fons de bancs públics per cobrir despeses socials, el que

aquí coneixem, i aquí el PP ens pot donar moltes lliçons, com

a maquillatge del dèficit públic, no sé si per pagar despeses

socials però que això basta veure el que ha passat en el Govern

valencià liderat pel PP. Es tracta, per tant, de maquillar xifres

del dèficit públic utilitzant fons dels bancs públics per pagar

programes socials, i voldria indicar també que es tractava d’una

comptabilitat practicada per tots els predecessors del govern de

Dilma Rousseff i que el mateix Tribunal de Comptes

considerava que es tractava de mesures legals.

Jo els voldria indicar també el nostre posicionament, en

aquest cas, que plantejam aquesta proposició no de llei des

d’una perspectiva de drets humans i de democràcia davant la

preocupació manifestada en nombrosos fòrums que no són

polítics. Pensem, per exemple, que en el ministeri..., a la

fiscalia, al ministeri públic brasiler no hi ha un acord en aquest

sentit i per exemple 130 membres del ministeri públic de Brasil

varen fer públic un manifest en què deien textualment: “Es

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607091
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sabido que el juicio del impeachment sobre el delito de

responsabilidad atribuida a la presidenta de la República, es

en realidad un juicio jurídico político que no exime la

caracterización de certeza de los hechos que se le imputan a

la autoridad en cuestión. Ausente el juicio de certeza, la

resolución positiva del impeachment constituye un acto de

flagrante ilegalidad, por significar una finalización sin motivo

por ende arbitraria, basado en conclusiones opinativas que

obviamente carecen de demostración límpia y clara”. 

I indiquen: “El tema de los decretos de crédito adicionales

para reasignar los límites de gasto en ciertas políticas

públicas, autorizadas por la ley, y los retrasos en la

transferencia de subsidio de la Unión a los bancos públicos,

para cubrir los gastos de las instituciones con préstamos

realizados a terceros, a través de programas de gobierno, son

los dos procedimientos contemplados en la ley, en opiniones

legales y en entendimientos del Tribunal de Cuentas de la

Unión, que siempre consideró tales medidas legales hasta

finales de 2015, cuando hubo un cambio de entendimiento de

tal tribunal”. 

I aquest sector, dins el ministeri públic del Brasil,

considera, a la conclusió: “No hay delitos sin ley anterior que

lo defina y mucho menos sin la comprensión de la

jurisprudencia previamente creada. De lo contrario, la

inseguridad jurídica sería absurdo incluso con respecto a más

de la mitad de los gobernadores e innumerables alcaldes que

siempre han utilizado y siguen utilizando las mismas medidas

que supuestamente sustentan el proceso de impeachment, o de

impedimento de la presidenta. Por tanto, no existe prueba en

la práctica de un delito de responsabilidad, de acuerdo con el

artículo 85 de la Constitución Federal”.

L’Organització d’Estats Americans, que aquí equivaldria a

la Unió Europea, també s’ha pronunciat i la Comissió

Internacional de Drets Humans que aquí equivaldria en els

nostres paràmetres, al Consell de Drets Humans del Consell

d’Europa, també s’hi ha pronunciat. En concret, l’Organització

d’Estats Americans va fer públic un comunicat, el 15 d’abril

del 2016, en què indicava: “Nuestra organización ha hecho un

detallado análisis sobre el juicio político iniciado contra

Dilma Roussef y ha concluido que no se encuadra dentro de

las normas que sustentan dicho procedimiento. No existe una

acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se

le acusa de mala gestión de las cuentas públicas en 2014. Ésta

es en todo caso una acusación de carácter político, que no (...)

un proceso de destitución”.

I la Comissió Interamericana de Drets Humans, des de la

perspectiva dels drets humans, va expressar, dia 2 de setembre

de 2016, la seva preocupació davant les denúncies sobre

irregularitats, arbitrarietat i absència de garanties en el procés

en totes les etapes del procediment. I considera d’especial

importància l’observança que les autoritats competents del

poder judicial del Brasil proporcionin en aquest cas. És a dir,

s’invoca el principi de separació de poders i també un principi

d’aplicació dels drets humans. Val a dir que en aquests

moments l’OEA va solAlicitar un informe jurídic a la Comissió

Interamericana de Drets Humans i que existeix una denúncia

davant la Comissió Interamericana de Drets Humans, que s’està

investigant.

No els don més dades, jo crec que no és un tema polític, és

una qüestió de drets humans. La Constitució brasilera exigeix

que l’impeachment es basi en una responsabilitat penal, i

nosaltres consideram que un impeachment sense responsabilitat

penal és senzillament un cop d’estat i, des de la perspectiva

dels drets humans i de la democràcia, ho hauríem de

condemnar.

I voldria acabar amb dues...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Capellà, ha d’acabar ja.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

... -ja acab-, ... amb una altra conclusió, que Brasil ha estat

un exemple de democràcia i de lluita per la democràcia, també

per allò que anomenam la democràcia participativa en tot el

continent americà i en tot el món. Tots necessitam que ho

segueixi sent i així com la comunitat internacional està fent una

crida en aquest sentit, voldríem que el Parlament balear s’afegís

a aquesta crida, per lluitar contra la corrupció, per lluitar per la

democràcia i per lluitar pels drets humans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

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

Em sembla, i sempre m’ho ha semblat, molt pretensiós que una

comissió del Parlament balear es vulgui ficar en la política o en

les qüestions que afecten determinats països totalment enfora

d’aquí, de Balears. Però bé, posats que ens ficam en les

decisions d’altres països i que parlem de drets humans a altres

països, em sembla curiós, com a mínim, que avui facem

referència a Brasil i que els mateixos que ara avui ens presenten

aquesta proposició no de llei, no hagin dit res mai de

Veneçuela, o de Cuba, altres països on tenen unes democràcies

súper assentades i on mai no es violen els drets humans. És a

dir que avui ens haguem de fixar en el dret humà d’una

presidenta i que quan milions de persones passen fam per culpa

dels dirigents polítics a Veneçuela, Cuba, etc., aquí açò passa

totalment desapercebut. La qual cosa em sorprèn, em sorprèn

aquesta doble vara de mesurar, a determinats països hi posam

la lupa i a altres països sembla que no passa res.

En qualsevol cas, també em resulta sorprenent que avui la

Sra. Capellà ens parli de separació de poders, precisament

aquesta setmana en què el Govern de les Illes Balears ha fet un

impeachment al director de l’Advocacia d’aquesta comunitat

autònoma. Ens reclama separació de poders precisament la Sra.

Capellà, que dóna suport a un Govern que no ha tengut cap

tipus d’empatx en renunciar a aquesta separació de poders i on

a un organisme independent d’aquesta comunitat autònoma se

li ha dit que el seu cap ha de ser cessat, perquè no pensa igual
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que la presidenta. Açò em sembla realment un atac frontal a

l’Estat de dret i açò sí que és un cop d’estat a l’Estat de dret.

Però anem al cas que ens proposa la Sra. Capellà, que em

sembla que algunes qüestions li han fugit. Primera qüestió, el

que promou l’impeachment no és el Sr. Eduardo Cunha, no, no.

Qualsevol persona pot impulsar un impeachment a Brasil, quan

veuen un delicte, o quan veuen alguna qüestió que no es

conforme a llei. I qui va presentar l’impeachment? Qui van

presentar l’impeachment van ser tres juristes, l’octubre de l’any

passat, i un d’aquests era un tal Helio Bicudo, de 94 anys,

precisament fundador del Partido de los Trabajadores, el

mateix partit de la Sra. Dilma Roussef. Per tant, no sé si les

elits capitalistes, especuladores, no sé si tenien qualque

influència damunt el Sr. Bicudo, que és un dels que va forçar

precisament aquest impeachment a la seva presidenta. Per tant,

primera rectificació que jo crec que s’ha de fer.

Quan aquests tres juristes, entre els quals hi havia el

fundador del Partido de los Trabajadores, fan l’impeachment,

el president, efectivament, Eduardo Cunha, accepta aquest

impeachment. Açò és el segon pas de tot aquest procés. A partir

que el Sr. President, Eduardo Cunha, accepta l’impeachment,

es crea una comissió especial a la cambra per analitzar la

denúncia. Una comissió formada per 65 diputats titulars i 65

suplents, representants de forma proporcional del que hi ha en

el parlament d’allà. Després, quan la cambra rep la notificació

d’aquest impeachment, el president té un termini de deu

sessions plenàries, amb la presència mínima de 51 diputats, per

presentar la seva defensa per escrit; és a dir, la Sra. Dilma

Roussef té deu sessions plenàries per presentar la seva defensa.

Quan s’acaba aquest termini, independentment que s’hagi rebut

aquesta defensa o no, la comissió especial té cinc sessions més

per emetre un informe favorable o desfavorable a seguir

endavant amb aquest procés.

El pronunciament de la comissió s’envia a la cambra dels

diputats, i allà hi ha una primera votació, i aquesta s’ha de dur

a terme en un termini de 48 hores, i és nominal, i el procés

d’impeachment, en aquest cas, només podrà seguir endavant si

aquesta aprovació almenys l’aproven dos terços de la cambra.

Si el procés continua, és a dir, si els dos terços de la cambra

duen que sí, que endavant, la presidenta, la Sra. Rousseff, tenia

vint dies més per respondre les acusacions i presentar una nova

defensa. Passat aquest termini la comissió especial tornava a

recollir testimonis, i tenia deu dies més per pronunciar-se sobre

la procedència o no de les denúncies. Una altra vegada més el

pronunciament era sotmès a una altra votació de la cambra de

diputats, i novament requeria de dos terços de la cambra per

poder seguir endavant amb l’impeachment. 

Passava després al Senat, i el Senat podia aprovar o rebutjar

la decisió dels diputats, i ho havia de fer amb majoria simple.

Si el Senat ratificava aquesta decisió -tot açò s’ha anat

produint, eh?- la presidenta era destituïda de les seves funcions

durant com a màxim 180 dies, i era notificada pel president del

Senat i tenia dret a comparèixer en el judici que es va fer

precisament en el Senat. I finalment s’havia de produir una

nova votació en el Senat i es requerien una altra vegada dos

terços perquè l’impeachment fos aprovat.

Açò és la llei a Brasil, açò és el que marca la legislació a

Brasil, una legislació perquè pugui produir-se un impeachment,

perquè es pugui arribar fins al final, súper, súper, súper

garantista. Ja li hagués agradat, al Sr. Lluís Segura, tenir

aquestes garanties legals per continuar en el seu lloc, cosa que

no va tenir, evidentment.

Per tant que ens parlin de democràcia aquells que defensen

les democràcies bolivarianes, aquells que defensen les

democràcies de Cuba, ens resulta, a nosaltres, realment

sorprenent. Però que ens parlin de democràcia a un país on,

perquè pugui passar el que ha passat, l’impeachment, han de

passar tots aquests terminis, totes aquestes votacions, una

legislació garantista al màxim, que a tot açò es digui que no és

democràcia em sembla realment un absurd. Com és un absurd,

per exemple, i aquest és el sentit de la democràcia que té MÉS

per Mallorca, que MÉS per Mallorca presenti un escrit a la

Mesa de la Comissió d’Investigació d’Eivissa en què demana

als tribunals que s’abstenguin de continuar tramitant les

demandes i les denúncies que hi ha pendents del tema de les

carreteres d’Eivissa. “No, no, no, no faceu res perquè ara tenim

una comissió d’investigació i jo, Sr. David Abril, seré el que

diré el que està bé i el que està mal fet”. Em sembla..., açò, açò

és parlar de democràcia, que ens parlin de democràcia aquests

partits que no tenen ni idea de democràcia, que no tenen ni idea

de separació de poders, que volen immiscir-se en les decisions

dels tribunals, perquè la carta d’en David Abril presentada a la

comissió és realment un atac frontal a l’estat de dret, és el més

horrorós que ha passat en aquesta comunitat autònoma en molts

d’anys.

(Remor de veus)

No, no. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li agrairia, Sr. Camps, que per favor no anàs a una altra

qüestió diferent, sinó que se centràs millor en l’objecte, que és

l’impeachment de Brasil.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, és que parlam... Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

És vera que el concepte de democràcia cada un el pot estirar

fins on vulgui, però el xiclet s’està estirant massa.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, parlam de drets humans, parlam de democràcia,

parlam de separació de poders, i tot açò fa referència a aquesta

qüestió. Per tant..., i a més ho dic perquè el que proposa

aquesta proposició no de llei és el partit MÉS per Mallorca, que

precisament, des del meu punt de vista, les seves opcions

democràtiques estan molt enfora de les democràcies europees,

les seves opcions de democràcia són les democràcies de

Veneçuela, Cuba i tal, és a dir, ens sembla realment..., jo crec

que avui i per decència i per tenir un mínim de decòrum
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parlamentari, avui haurien de retirar aquesta proposta, aquesta

proposta l’haurien de retirar perquè, primera...

(Remor de veus i rialles del Sr. Camps)

...perquè no té res a veure amb Balears i, segona, perquè que

presentin açò una setmana en què vostès mateixos han destituït

el cap de l’Advocacia d’aquesta comunitat autònoma

precisament no per un delicte, com aquí acusen la Sra. Dilma

Rousseff, sinó per opinar diferent de la presidenta em sembla

realment..., és a dir, em sembla obscè, obscè que avui ens

presentin aquesta proposició no de llei.

En qualsevol cas nosaltres votarem en contra, ens sembla

una..., anava a dir..., no ho diré, però ens sembla que no té gaire

sentit presentar aquesta proposta, i menys que ens la presentin

aquells que no tenen un concepte de la democràcia europea i

moderna.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del 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, nosaltres sí que acceptarem aqueixa

proposició no de llei, però sí que he de dir que em fa gràcia que

el Partit Popular digui que aquí moltes vegades nosaltres duim

proposicions de llei d’altres països quan ells sí que també han

duit una proposició no de llei de (...) de Veneçuela, Leopoldo

López, i hi vàrem votar a favor, això sí que li ho faig saber.

Nosaltres, quan es defensen els drets humans, votam a favor, no

som com vostès.

També agaf tota l’argumentació que ha fet la Sra. Capellà,

perquè ha exposat moltes dades i moltes dades informatives,

però també faré un poquet d’speech jo també per argumentar

perquè quedi al Diari de Sessions bé. Amb l’aprovació de

l’impeachment pel Senat es va consumar el que nosaltres sí que

consideram com un cop institucional, una espècie del 23 F que

va passar aquí també a Espanya, que diria jo, que posa fi a

tretze anys del PT a Brasil i tanca definitivament el cicle de

governs progressistes a Amèrica llatina. El nou govern,

obertament alineat amb l’agenda neoliberal dura, està tan tocat

per la corrupció com l’anterior; recordar que l’anterior

institució tenia al voltant d’un 60% dels seus integrants amb

casos oberts per corrupció, o sigui que és una institució ja de

per si corrupta, que va fer que destituïssin la presidenta de la

república triada democràticament i legítimament per 50 milions

de brasilers i brasileres, i suposa un gir a la dreta molt

profunds, amb la qual cosa s’empitjora la violació de drets

humans. Probablement se suprimiran les tímides polítiques

redistributives de l’era PT, com és la borsa de família, i es

tornarà a una relació més subalterna davant l’imperialisme

nord-americà. Les prioritats financeres del govern Temer també

apunten a prioritzar el pagament del deute mitjançant

contrareformes estructurals i retallades massives i atacs a la

negociació colAlectiva al món del treball.

S’han confirmat les pitjors sospites substanciades del procés

de l’impeachment, és això l’aposta del gran capital brasiler per

un govern sortit de la conspiració institucional que passa per

sobre de la legitimitat democràtica d’un govern que, amb tots

els seus límits polítics i la seva adaptació a una lògica de gestió

socioliberal, comptava amb la legitimitat de més de 54 milions

de vots que els conspiradors han calcinat. 

Des de Podem sí que exhortam el Govern d’Espanya a no

reconèixer el govern brasiler que s’ha conformat de manera

ilAlegítima com a conseqüència de la destitució de la presidenta

Dilma. Exhortam també el nostre govern estatal perquè no

oblidi el compromís amb la democràcia, que ha de guiar com

a principi fonamental de la nostra política exterior. Així

mateix... -això no ho vull dir, tampoc. No podem permetre que

els intents de restauració conservadora a l’Amèrica llatina, que

creim que cerquen posar fi a una dècada llarga de reducció de

desigualtats, inclusió ciutadana dels sectors més marginats i

avanços de la integració regional i sobirania posin en escac la

democràcia en el nostre continent germà. No podem permetre

de cap de les maneres que les elits utilitzin aquests cops d’estat

tous per fer callar la ciutadania i saltar-se la voluntat

democràtica.

Moltes gràcies.

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, seré molt

breu. Pens humilment que no ens correspon, als membre

d’aquest parlament, jutjar els errors o els encerts del govern de

Dilma Rousseff, i que per tant aquest no és el lloc per tenir

aquest tipus de debat. 

Ara bé, el cas de l’impeachment de Brasil és una altra cosa.

Ha arribat a unes dimensions que entenem que qualsevol partit

democràtic i que creu..., o partit polític i que creu en la

democràcia i hi participa no pot mirar cap a una altra banda.

Com a demòcrates pensam que en un estat de dret els errors i

els encerts es valoren a les urnes i en cas de presumptes

ilAlegalitats aquestes es debaten als jutjats. Però a Brasil aquest

procés ha estat fosc, pel que sembla alguns dels que havien de

fer els papers de jutges estan implicats en casos de corrupció i,

a més, sembla que han regnat els interessos privats per sobre

dels valors democràtics. Això és el que no em sembla bé. 

Jo, sincerament, donaré suport a qualsevol proposició no de

llei que defensi els drets humans, sigui a Brasil o a qualsevol

altre país, és una situació preocupant que ens demostra una

vegada més la importància de tenir cura de la democràcia i de

mantenir la separació de poders. Per això, des d’El Pi donarem

suport a aquesta proposició no de llei. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és evident que un dels

caràcters propis d’un sistema democràtic és l’anomenada

separació de poders, igual que molts d’altres. De fet, hi ha

molts de tipus de democràcia, i en cada tipus de democràcia els

diferents elements que configuren descriptivament què és un

règim democràtic es donen en fórmules diferents. 

Però bé, anant a la separació de poders, el primer que hem

de dir és que separació de poders, que, com dic és un element

clàssic dels sistemes democràtics, no vol dir ni estanqueïtat ni

incomunicació de poders. Per exemple, en aquesta comunitat

autònoma hi ha separació de poders i, en canvi, és obvi que, per

exemple, el poder legislatiu té una capacitat de control sobre el

poder executiu; per exemple, tria la presidenta de l’executiu o

el president, la qual cosa no crec que ningú pugui dir que

impugna la separació de poders.

Faig aquesta prèvia per dir que tampoc no em sembla del tot

correcte dir que el que ha passat al Brasil impugna aquesta

separació de poders, perquè la institució de l’impeachment és

una institució típica dels sistemes presidencialistes on

precisament l’executiu no és escollit pel legislatiu sinó que és

escollit directament pels ciutadans, i com que és escollit

directament pels ciutadans, en virtut dels principis dels controls

i dels equilibris, que és un altre element clàssic de qualsevol

sistema democràtic, s’ha de preveure alguna fórmula perquè si

es considera que el cap o la cap de l’executiu no desenvolupa

el seu càrrec amb la diligència o amb l’honestedat que toca se’l

pugui cessar.

En aquest cas, el sistema més conegut, crec jo, i segurament

el més antic, i crec que ningú no podrà dir que és

antidemocràtic, és el que està previst a la Constitució dels

Estats Units, en el qual, doncs, una mica en el cas similar a

l’impeachment brasiler, per cert, li agraesc, Sr. Camps,

l’explicació tan documentada, es fa una cosa que ens pot

semblar aberrant, però que és lògica en un sistema

presidencialista, que és que el cap de l’executiu és sotmès a un

judici polític, no judicial, perquè clar, és a dir, encara que se

l’hagi de jutjar per un delicte està clar que si l’òrgan que fa el

judici no és un... jutge, sinó que és un cos, un cos polític, un

organisme polític, com és un parlament, que hi hagi delicte o

que no hi hagi delicte malauradament és secundari, perquè es

tracta exclusivament d’un judici polític i és la manera que troba

el sistema presidencialista de garantir aquests controls i

equilibris.

Jo estic totalment d’acord que la motivació d’aquest judici

polític contra la presidenta ja dimitida o cessada del Brasil no

ve, diguem, arran d’un tema de responsabilitat penal sinó,

doncs, d’una voluntat perversa, en el sentit que perverteix el

motiu pel qual la Constitució del Brasil preveu aquesta

institució, sinó que és una maniobra totalment, doncs, guiada,

és dirigida a desposseir aquesta senyora del dret legítim que té

perquè ha estat escollida pels ciutadans a ser presidenta del

Brasil.

Abans de deixar el tema de la separació dels poders li he de

dir, Sr. Camps, que és una llàstima que una presentació com

vostè ha fet tan brillant de l’impeachment brasiler l’hagi trufat

malauradament amb el seu estil habitual, eh!, perquè li he de

dir que comparar el cessament del director de l’Advocacia amb

el poder judicial, escolti, això, si em permet la presidenta el

colAloquialisme, és pixar fora de test, és mesclar ous amb

cargols. Escolti, perquè l’Advocacia de la comunitat autònoma

no té res a veure amb el poder judicial, en absolut, és un òrgan

del poder executiu, de l’administració, que està sotmès al

principi de disciplina a la qual estan sotmesos tots els alts

càrrecs de l’administració. I vostè això ho sap, i jo crec que ho

sap perfectament i si no ho sap, Sr. Camps, ho hauria de saber.

Per tant, una mica més de nivell amb els seus arguments en

contra... escolti, a mi que critiqui, doncs, que el Govern té una

crisi, etc., em sembla molt bé, però barrejar això amb la

separació dels poders és, certament, lamentable. 

Com deia, però, i anant al tema que ens ocupa, jo crec que

els poders fàctics del Brasil el que han fet, i això tenim molts

testimonis i molts ens els ha explicat la Sra. Capellà, els poders

fàctics del Brasil el que han fet és utilitzar aquesta figura d’una

forma totalment perversa, en el sentit literal, per a una finalitat

diferent de la prevista, i a mi em sembla que, així com ens

manifestem a favor del poble sahrauí i de vegades també ho

hem fet dels presos polítics a Veneçuela, encara que el Sr.

Camps no s’assabenti, doncs, a mi em sembla molt bé, em

sembla que som prou grandets, Sr. Camps, per poder-nos

manifestar sobre tot el que passa en aquest món, només faltaria!

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei.

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. Bueno, desde Ciudadanos

consideramos que la presidenta de Brasil pues ha sido

destituida mediante un proceso que existe en su Constitución y

es un mecanismo que existe en muchos países

latinoamericanos. Como ha dicho la diputada Capellà, Brasil es

un país democrático, con una Constitución vigente desde 1988,

y también está reconocido como un país democrático, que es

importante. 

Por lo tanto, creemos que cuando un proceso de destitución

se ha seguido conforme a su Constitución, nos pueda gustar

aquí más o menos, pues, no podemos interferir en estas

cuestiones en cuanto a la decisión que ha tomado. También se

ha visto en el pueblo brasileño que unos están de acuerdo, otros

no, pero lo que está claro es que se ha seguido el proceso que

su propia Constitución dice. 

Por lo tanto, no daremos apoyo a esta proposición.
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Y también me gustaría comentar que, efectivamente, en ese

impeachment no se le ha juzgado por los casos de corrupción,

sino por unos casos de gestión, pero tampoco no hay que

olvidar los numerosos casos de corrupción que ha cometido

este govern, sobre todo en el escándalo de Petrobas, que ha

sido un escándalo a nivel mundial. Entonces, bueno, pues por

eso no apoyaremos la proposición. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres volem

reconèixer el paper fonamental que ha jugat el Partit dels

Treballadors, no tan sols sota la presidència de Dilma Rouseff

sinó amb Lula Da Silva, que també està acusat a un altre procés

judicial per la seva inhabilitació, i crec que també se li

demanen penes superiors. I aquest partit, el Partit dels

Treballadors, va arribar al govern del Brasil a un moment on la

pobresa estava disparada i la gent, majoritàriament, veia que no

podia accedir a les quotes de benestar a les quals accedia el seu

país que es convertia en el motor de l’economia mundial. 

Per tant, el Partit dels Treballadors el primer objectiu que

es va marcar durant la legislatura anterior era donar de menjar

a totes aquelles persones que no podien menjar i escolaritzar

tots els nins que no podien accedir a l’ensenyament. Per tant, el

paper que va jugar aquest partit i que ha jugat és fonamental

per entendre el benestar de la població, d’una població que

estava dividida, xapada per la meitat entre uns que

s’aprofitaven del motor econòmic i uns altres que no podien

arribar a assolir necessitats bàsiques. 

Dit això, el nostre grup entén la motivació i el dret que

tenen els grups polítics a defensar els drets humans quan ho

considerin, nosaltres el que hem de dir és que no tenim...

coneixement per poder entrar a valorar exactament quina ha

estat la causa oberta sobre l’incompliment de la Llei de

responsabilitat fiscal, l’acusació d’haver modificat el

pressupost, via decret i sense autorització legislativa i també

perquè es considera que no es podien obtenir crèdits de la

banca pública, una cosa que estava prohibida.

Nosaltres, el nostre grup no té la capacitat per poder entrar

a valorar això, així com el Sr. Camps ha cercat una relació, un

llistat de les passes que ha hagut de fer el Senat per poder

arribar a l’impeachment, nosaltres anam abans d’això, ens

situam a si podem, si tenim les eines de coneixement legislatiu

brasiler, i no les tenim, no les tenim.

Per tant, el nostre grup no es vol pronunciar en relació amb

aquesta qüestió tot i que entén la presentació d’aquesta

iniciativa, com ho entén quan s’han presentat altres iniciatives

en què es defensaven els drets humans d’altres països i sempre

hem estat a favor d’aquesta defensa, però en aquest cas no ens

volem pronunciar en relació amb aquest tema i, per tant, el

nostre vot serà d’abstenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un

temps de cinc minuts, Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies als grups parlamentaris de

MÉS per Mallorca, Podem i El Pi pel seu suport. 

Aquesta és una proposició no de llei que no va en contra de

la institució de l’impeachment a Brasil, sinó contra aquest

procés d’impeachment perquè consideram que ha violat el dret

al procés que pertoca que és un dret humà i que precisament

per això entra dins l’àmbit d’actuació d’aquesta comissió que

també és de drets humans.

Bé, les consideracions del Sr. Camps, també em sap greu

que hagués pogut fer una bona intervenció, però al final ha

sortit fora de context i crec que han quedat prou en evidència

les seves obsessions contra els partits d’esquerres, sobretot

quan nosaltres hem votat a favor dels drets dels presos polítics

a Veneçuela i allà on sigui hi votarem a favor, vull dir que

això... ja li ho recordaré en una altra ocasió.

Però bé, en qualsevol cas, gràcies pel seu suport,

consideram que això és un tema de drets humans i que.... bé,

entenc les consideracions que s’han fet en contra i també a

l’abstenció i en qualsevol cas mantenim que això és un tema de

drets humans i per això agraesc als que hi donen suport el seu

vot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 7091/16. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

5 a favor; 5 en contra, i 3 abstencions.

(Remor de veus)

 4 a favor...

(Remor de veus)

No, a veure, 4 a favor, 5 en contra... 4 a favor, 5 en contra

i 3 abstencions.

(Remor de veus)

Idò, 5, 5 i 3.

Idò tornam realitzar la votació.
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Vots a favor?

(Remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Puc agafar la paraula?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, digues.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, només voldria... no ho sé, pot ser podem fer cinc

minuts, perquè, segons tinc entès, el lletrat em corregirà, si ni

s’aprova ni es rebutja automàticament passa la discussió al Ple.

LA SRA. PRESIDENTA:

No.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, anava a dir... ho dic perquè potser... pot ser que... bé,

que reflexionem sobre si val la pena que portem aquest tema al

Ple. Ja està, perdó, potser estic mal informat, eh?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara llegim l’article del Reglament que aclarirà la situació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies, presidenta. La qüestió dels empats a comissió

està regulada a l’article 95, que en l’apartat primer diu que “si

esdevenia empat en alguna votació, se’n realitzarà una segona

i si l’empat persistia la presidència podrà suspendre la votació

durant el termini que estimi raonable; una vegada transcorregut

el termini es repetirà la votació i si novament s’hi produïa

empat s’entendrà rebutjat el dictamen, l’article, l’esmena, el vot

particular o la proposició de què es tracti.”

L’apartat tercer, el segon ara no ve a..., el tercer ens diu:

“Això no obstant, en els procediments legislatius en què la

comissió actuï amb competència legislativa -s’ha d’entendre

plena- i a les mocions i proposicions no de llei en comissió,

l’empat mantengut després de les votacions previstes a l’apartat

1 anterior serà dirimit sotmetent la qüestió a la decisió del Ple”.

En conseqüència, entenc que ara hi ha hagut una votació en

què hi ha hagut un empat, el que dóna lloc a l’aplicació de

l’apartat primer de l’article 95, en conseqüència entenc que la

presidenta ha de tornar sotmetre a votació aquesta proposició

no de llei. Si l’empat persistia se suspendria la sessió, pel temps

que la presidenta consideri oportú, i es tornaria votar. Si

l’empat persistia per tercera vegada, es durà el desempat a la

decisió plenària.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votam una segona vegada i després fem un

recés d’1 minut.

(Se sent una veu de fons que diu: “no, abans el recés”)

No, ho hem de fer així segons em diu el lletrat. Va, votam.

Vots a favor de la proposta?... Vots a favor? D’acord...

perfecte.

Idò 5, 8 vots a favor...

Abstencions? Cap ni una.

Vots en contra? D’acord.

8 vots a favor i 5 en contra.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 7091/16.

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