GRUP PARLAMENTARI

PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA
I MÉS PER MENORCA

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D’acord amb allò que preveu l’article 172 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-INICIATIVAVERDSENTESA i MÉS PER MENORCA presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI per a ser debatuda al Ple del Parlament
Títol: Personació del Govern al Judici Penal de la darrera dona víctima de
la Violència Masclista.
El passat dia 25 d’octubre a la illa de Mallorca va morir assassinada la Sra
Nuria Orol Sorabia de 24 anys, mare de 2 fills, veïna d’Andratx. El seu
presumpte assassí és la seva ex parella.
Tots els grups parlamentaris en diferents ocasions hem rebutjat de forma
enèrgica qualsevol forma de violència masclista i hem condemnat durament els
12 assassinats per violència masclista que s’han comès a la nostra comunitat
autònoma. Recentment es va aprovar per assentiment una proposició no de llei
que, entre d’altres punts, establia que el Parlament de les Illes Balears instava
al Govern de les Illes Balears a adoptar mesures per tal de contribuir a
l’eradicació de la violència de gènere a la comunitat

La Llei de la Dona de la comunitat autònoma en l’article 42 estableix que el
Govern de les Illes Balears pot acordar la personació de l’administració
autonòmica. Mitjançant l’Advocació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o d’advocats col·legiats, habilitats a aquest efecte, en els judicis penals
per violència contra les dones, en especial en els que es causi la mort o lesions
greus a dones residents a les Illes Balears, sempre d’acord en el que estableix
la legislació processal.

La passada legislatura el Govern de les Illes Balears es va personar com
acusació particular en tots els judicis penals per violència contra les dones a les
Illes Balears en els què es varen registrar casos de mort, i la família va
autoritzar.
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Per això el grup parlamentari PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA i MES PER
MENORCA presenta a debat la següent, PROPOSICIO NO DE LLEI:

Instà al Govern de les Illes Balears, que amb el consentiment de la família de la
Sra. Orol Sarabia, es personi como acusació particular en el judici penal que se
celebri, en representació de tota la societat de les Illes Balears que rebutja
aquest nou cas de violència masclista.

Palma, 11 de novembre de 2011

El portaveu
Gabriel Barceló i Milta

La diputada
Fina Santiago i Rodríguez
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