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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

31 de gener del 2022
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Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Silvia CANO I JUAN
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Antonia MARTÍN I PERDIZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Miquel ENSENYAT I RIUTORT (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Donat que el dia internacional contra la mutilació genital
femenina és dia 6 de febrer, és important debatre i coneixer el posiciónament davant la iniciativa
en aquest marc.
Títol de la iniciativa :
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA.
Contingut de la iniciativa :
Es calcula que en el món hi ha entre 100 i 140 milions de dones i nines amb els seus genitals
mutilats. Segons les darreres xifres del mapa de la mutilació genital femenina(MGF) de la
Fundació Wassu-UAB, a Espanya hi ha unes 70.000 dones procedents de països on es fa
aquesta pràctica, un 5,2% més que en 2012. A les nostres illes parlam de al voltant de 900 nines i
joves menors de 19 anys.
La llei orgànica 11/2003 de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència
domèstica i integració social de les persones estrangeres, va modificar l’article 149 del Codi
Penal, tipificant el delicte de mutilació genital o ablació.
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Així mateix l’article 355 de la llei d’enjudiciament criminal menciona l’obligació dels professionals
sanitaris a informar de l’estat de les dones víctimes de mutilació.
La llei orgànica 3/2005 de 8 juliol de modificació de la llei orgànica 6/1985 de 1 de juliol, per a
perseguir extra territorialment la pràctica de la mutilació genital femenina la considera com un
tracte inhumà i degradant, inclosa junt a la tortura, en les prohibicions de l’article 3 del Conveni
Europeu de Drets Humans.
La llei orgànica 1/2014 de 13 de març de modificació de la llei 6/1985 de 1 de juliol, relativa a la
justícia universal estableix que és competent a actuar quan es doni aquest delicte quan la víctima
sigui espanyola, estrangera resident habitual a Espanya o el delicte es cometés contra una
víctima que, en el moment de la comissió dels fets, tingués nacionalitat espanyola o residís
habitualment a Espanya, sempre que la persona a la que se l’imputa la comissió del fet delictiu, es
trobi en Espanya.
La llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència,
introdueix com a principi rector de l’actuació administrativa la protecció dels menors contra
qualsevol tipus de violència, inclosa la violència exercida dins l’àmbit familiar, de gènere, el tràfic
d'éssers humans i la mutilació genital femenina, entre d’altres.
A la nostra comunitat, el capítol I del títol V de la llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat entre dones i
homes, inclou la mutilació genital femenina com una forma de violència masclista.
Amb tot aquest marc normatiu el Govern de les Illes Balears, va elaborar un protocol de prevenció
i atenció en les dones i nines sobre la mutilació genital femenina amb els objectius d’establir un
marc de coordinació dels sistemes sanitari, educatiu i social per a la prevenció i actuació en la
mutilació genital femenina. Sensibilitzar, formar i capacitar els professionals d’aquests àmbits per
a la prevenció, seguiment i atenció en la MGF, dissenyar la metodologia per a la intervenció per a
la prevenció i actuació en els casos de la mutilació genital femenina, promoure espais de
comunicació entre els agents socials implicats, així com fer el seguiment dels objectius del
protocol.
Amb l’Agenda mundial per a 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, aprovats pels
estats membres de les Nacions Unides, estipulen al objectiu 5 l’eliminació de les pràctiques
perjudicials i nocives per a les dones i nines, tals com el matrimoni infantil i la mutilació genital
femenina.
La mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa física i psicològicament que té greus
conseqüències per a la salut. Pot produir hemorràgies greus, problemes urinaris, quists,
infeccions, infertilitat, complicacions en el part i mort dels nadons i de les mares. Així mateix,
tenen importants efectes negatius pel que fa a l'estabilitat emocional de les dones i la qualitat de
les seves relacions afectives i sexuals. La mutilació genital femenina comprèn aquells
procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans
genitals femenins. La MGF perpètua la desigualtat de gènere i la discriminació i afecta
seriosament la salut i el benestar de dones i nenes.
Si ben és cert que el protocol de 2017 de les Illes Balears contempla una intervenció de des
infibulació abans del part no forma part d’aquesta reparació la reconstrucció del clítoris a les
dones residents de Balears que han patit MGF.
Per tot això, els grups proposants, presentam la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.
2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, en
coordinació amb els Consells Insulars, un programa específic que contempli l'atenció
psicològica i l’atenció a la disfunció sexual de les dones que han patit mutilació genital.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la intervenció
quirúrgica que sigui necessària per a les dones que compleixen els criteris.
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4.
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avaluar el grau
d’assoliment dels objectius del protocol de prevenció i atenció en les dones i nines
sobre la mutilació genital femenina, així com a reforçar aquest protocol de la mà dels
Consells Insulars, Ajuntaments i tots els agents socials implicats.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent
feina amb les comunitats susceptibles de practicar mutilació genital a les seves filles
per advertir-les dels riscos per la salut, de què és un delicte amb conseqüències
penals, a més d’una vulneració flagrant dels drets humans de les nines i dones.

Silvia CANO I JUAN

Antonia MARTÍN I PERDIZ

Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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