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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d'avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Per tota aquesta qüestió hem presentat aquesta proposició
no de llei on es pretén que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern de l'Estat i, particularment, el Ministeri de Interior a
incorporar de manera immediata la llengua catalana i la resta de
llengües cooficials de l'Estat en el nou model de DNI electrònic
europeu.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:
Joan Mascaró substitueix Francina Armengol.
EL SR. PRESIDENT:
Algú més? Alguna substitució més?

I segon, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a garantir la possibilitat que els ciutadans i ciutadanes
puguin adreçar-se a les administracions de l'Estat de forma
telemàtica en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat,
seguint l'esperit de la mateixa Constitució i el compliment dels
compromisos adquirits en la signatura de la Carta Europea de
les llengües regionals i minoritàries.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Moltes gràcies.
Perdón, Sr. Presidente, Jesús Méndez sustituye a la diputada
Sra. Patricia Guasp i Barrero.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant, passam a l'únic punt de l'ordre del
dia d'avui, que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 5562/21, 5984/21 i 6075/21.
1) Proposició no de llei RGE núm. 5562/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
inclusió del català en el nou DNI electrònic europeu.
Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5562/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a la inclusió del català en el nou DNI electrònic
europeu. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. És una proposició no
de llei que és prou clara, concisa i crec que també entenedora,
en un sentit que el passat dia 2 de juny es va presentar el nou
DNI electrònic europeu, per part del ministre Sr. Fernando
Grande-Marlaska, i que, incomprensiblement no inclou
evidentment una versió tant en català com en la resta de
llengües cooficials de l'Estat espanyol, la qual cosa evidentment
suposa un flagrant incompliment de tots els acords, i
especialment de tota aquella normativa a la qual la proposició
no de llei fa referència respecte de la vehicularitat de les
diferents llengües de l'Estat espanyol i, especialment, dins el
seu territori en el qual es parlen. El mateix que el nostre mateix
Estatut d'Autonomia que evidentment reconèixer l’ús de les
dues llengües.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps,
per un temps de cinc minuts.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Des del Grup del Partit Popular manifestam una
vegada més el nostre interès per protegir, facilitar i promoure
el coneixement i l'ús de la nostra llengua cooficial de Balears,
però no hem d’oblidar, i no tenim cap inconvenient a constatar,
que el català no és una llengua oficial de la Unió Europea,
malgrat sigui una de les llengües que, si sumam les seves
múltiples variants i dialectes resulta potser una llengua molt
parlada dins el territori de la Unió Europea.
Per tant, és important diferenciar entre l'ús de la nostra
llengua a la Unió Europea i una altra molt distinta pretendre,
que s'intenta fer habitualment, voler-la identificar amb
l'existència d'una nació que, com ja coneixem... o coneixen
vostès, el nostre grup del Partit Popular no hi estam d'acord.
El català és un idioma oficial dins la comunitat autònoma
igual que la resta de llengües cooficials dins les seves, però no
fora, ja que no és en virtut del que preveu l'Estatut
d'Autonomia, les llengües cooficials a zones o regions d'estats
membres no són llengües oficials a la Unió Europea.
Per tant, el Partit Popular votarem no a aquesta proposició
no de llei que presenta MÉS per Mallorca. Gràcies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:

Bàsicament el que demanam evidentment és que
s'acompleixi, al cap i a la fi, tot allò que diu tant la Constitució
Espanyola com tot allò que diuen aquells documents que s’han
signat, aquells compromisos, com la mateixa Carta Europea,
que es va signar a l'any 2001, de les llengües regionals o
minoritàries, és a dir, un tractat precisament que va promoure
el Consell d'Europa i que estableix que els estats membres han
de garantir que les autoritats administratives usin les llengües
regionals o minoritàries

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la
Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Bé, més enllà del que acaba d'explicar
el portaveu que m'acaba de precedir, des d'Unidas Podemos sí
que votarem a favor.
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Pensam que és una oportunitat per avançar a fer passes cap
endavant en la normalització de les llengües pròpies del nostre
territori. Crec que..., que es pugui decidir el ciutadà a l’hora
d'anar a fer la renovació d’aquest DNI electrònic, que pugui
decidir en quin idioma el vol, trob que només és ficar dins el
programa les mateixes dades que ara es troben en castellà
posar-les en català, pens que és un mínim de canvi que trob que
podria posar en valor la llengua pròpia de la nostra terra.
Pens que, es pugui o no es pugui, crec que enviar un
missatge que és interessant explorar aquesta via i que es puguin
obrir a incorporar les llengües cooficials, idò, des del nostre
grup parlamentari li donarem suport i per això avui votarem a
favor.
I, bé, també, amb referència al següent punt, que no se n'ha
parlat gaire, trobam que el fet que ens puguem adreçar a les
administracions de l'Estat de forma telemàtica en qualsevol de
les llengües cooficials de l'Estat, pensam que també és quelcom
que ja hauria de poder-se fer, ja s'haurien de poder consultar
totes les webs en els distints idiomes. I pensam que aquests
tràmits també és posar-se de forma seriosa a traduir les
diferents pàgines que ara mateix tenen les diferents
administracions de l'Estat, i pensam que enviar aquest missatge
que volem poder interaccionar amb les administracions de
l'Estat en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat pensam
que també és positiu.
I, per tant, per això votam a favor avui. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos,
el Sr. Méndez, té la paraula per un temps de cinc minuts.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. El ponente que presenta esta
proposición nos la presenta como clara y concisa, estamos de
acuerdo en lo de concisa, pero no tenemos tan claro lo de clara,
a no ser que uno tenga ideológicamente muy definido el asunto.
No resulta tan clara como veremos, Sr. Ensenyat.
En primer lugar, permítame, eso sí, un texto mucho más
claro: “construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta
el cielo, de ese modo evitaremos ser dispersados por toda la
tierra, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que
los hombres estaban construyendo, y se dijo: “Todos forman un
solo pueblo y hablan un solo idioma, esto es solo en comienzo
de sus obras y todo lo que propongan lo podrán conseguir. Será
mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se
entiendan entre ellos mismos”. De esta manera el Señor los
dispersó desde allí por toda la tierra y, por lo tanto, dejaron de
construir una ciudad.
¿Queremos construir una Unión Europea o no queremos
construir una Unión Europea? Esto es del Génesis, Génesis
capítulo 11, y ya habla sobre los intentos de la humanidad de
construir cosas y cómo el problema de la lengua puede ser una
enorme maquinaria para destruir, es más, es la que utilizó el
Señor en toda su sabiduría, así que... si queremos construir
Europa o no queremos construir Europa.
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Estamos diciendo que la proposición no es tan clara porque
se dice en inglés, que aparece un national identity card, que ya
se le ve la maldad “brexitiana”, además al textito este, national
identity card, no es un idioma oficial en ningún territorio
europeo. Me gustaría saber cuál es el idioma oficial en Irlanda,
yo tenía entendido que el inglés, pero, por lo visto...
Entonces, digamos, lo primero... por eso no me parece tan
clara, creo que tiene algunos defectillos de forma.
Después llama a nuestra Constitución una norma suprema
perfecta, con tono de sorna, claro, y que exige una obediencia
ciega y, sin embargo, inmediatamente después, nos reclama que
obedezcamos en la parte conveniente para la proposición. Pues
¿qué quieren que les diga? O es una norma suprema perfecta,
que nadie defiende que sea una norma suprema perfecta; lo que
sí que defendemos es que es la Constitución que ha durado más
en España, que tiene una tradición constitucionalista un poco
exagerada, y que nos sirve, nos es útil y nos permite convivir.
Después dice, eso sí, una cosa que me extraña, que el
contenido disponible en catalán de las páginas web de la
administración, un tercio está vacío. El problema no es que, sea
en catalán o no, ¿qué hacen un tercio de las páginas web de la
administración vacías? Es sorprendente.
Y después, el anuncio de que los próximos 25 años se
consagrarán a la implantación de este asunto, ya incluye, pues,
que van dando por hecho que será que no, y cuál es su plan de
trabajo, bien, pues lo vemos perfectamente bien que crean en
ello.
Ahora, nosotros, entonces, no estaremos con su primer
punto de incorporar, porque entendemos, además, que el
trabajo sobre la Ley de seguridad ciudadana ya implica todos
unos acuerdos en esto, en que se llegará en otro sitio.
Y después, vemos una cosa sorprendente en el punto 2, nos
está pidiendo usted una cosa radicalmente distinta, que
podríamos aceptar y que podría ser perfectamente lógica y
sensata, que se pueden dirigir escritos a la administración en
catalán. ¿Por qué no nos hace una PNL para ello en solitario?
¿Por qué no la razonamos con una exposición de motivos? Esto
parece responder, o sea, bajo el epígrafe de La inclusió del
català al nou DNI electrònic europeu, no le votaremos este
segundo punto porque es un lugar mal elegido para..., quiero
decir, es una cosa que, ya le digo, que podríamos hasta votar
que sí, pero con una discusión propia, una cierta entidad en el
asunto. Aquí, enmedio de esto, le pedimos esto y, ya de paso,
pedimos esto otro, no se lo aceptaremos.
Gracias. He terminado, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara passam al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. No acabamos de entender del todo
la proposición, porque en el nuevo DNI electrónico viene
expresado en catalán, el identity card, y lo pone, o sea, por lo
menos el último que he sacado viene en las dos lenguas. De
todas maneras, tampoco pensamos que eso sea un tema ni de
tanta trascendencia ni de tanta importancia.
Y yo comprendo que ustedes este tipo de pequeñas,
llamémoslas, cosas sin importancia les causen un poco de
“lisítela”, pero a mí me la causa el que mi DNI actual ponga
apellidos, cognoms, cuando aquí toda la vida lo que hemos
tenido son llinatges. Pero, claro, parece que en el altar de la
sacrosanta unidad de la lengua catalana tenemos que inmolar
toda la forma en la que nuestros abuelos y nuestros padres
hablaban ordinariamente. Entonces, de la misma manera que yo
me tengo que aguantar con el cognom, se tendrá que aguantar
usted con el nombre.
Gracias, Sr. presidente.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:
Sí, gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari
farem un vot favorable de la proposició.
Volem manifestar igualment que, tot i que la proposició
parteix d'una premissa que compartim, que és que els
catalanoparlants, en aquest cas, es puguin manifestar-se i
identificar-se en la seva llengua pròpia, creiem que els dos
punts que es duen a aprovació es poden diferenciar en certa
manera quant a la seva aplicació executiva, bé sigui per motius
legislatius o de recursos quant a la naturalesa que es demana.
Si em permeten començaré pel segon punt, el que demana
garantir la possibilitat que els ciutadans i les ciutadanes puguin
adreçar-se a les administracions de l'Estat de forma telemàtica,
ja que, segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el seu article 13,
sobre els drets de les persones en les seves relacions amb les
administracions públiques, s'estableix que, citaré textualment:
“a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su
comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley”.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sr.
Ensenyat, nosaltres sí que li donarem suport a aquesta
iniciativa, com es pot imaginar hi estam totalment d'acord.
Hem sentit arguments que personalment pens que són
incongruents amb el que s’ha dit. Segons han dit, és clar, el fet
que el català no sigui una llengua oficial a tot l'Estat no ha de
permetre que estigui dins el DNI, però, en canvi, l’anglès que
sí que no ho és enlloc de l'Estat, hi pot estar. Nosaltres pensam
que el català, com a llengua oficial a una part de l'Estat, s'ha de
poder posar al DNI.
I per altre costat, en el segon punt, també, si diuen que
Europa respecte, o entenem que Europa, si volem construir
Europa, no l’hem de destruir, Europa respecte els idiomes dels
països i hi ha traductors i aquests traductors ajuden que tothom
es pugui manifestar en el seu idioma.
Per tant, a Espanya, si hi ha altres llengües oficials que la
conformen, la gent s'ha de poder adreçar a l'administració en el
seu idioma, sigui cooficial, evidentment, però hi ha d'haver
traductors que deixin que tothom es pugui adreçar en el seu
idioma.
I amb aquests arguments, Sr. Ensenyat, nosaltres sí que li
donarem suport a la seva iniciativa. Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara li correspondria la paraula
al Grup Parlamentari Mixt, però ha excusat la seva assistència
com pertoca. Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Mascaró.

Igualment a l'article 15, sobre la llengua en els
procediments, diu a l'article 1: “La lengua de los
procedimientos tramitados por la Administración General del
Estado será en castellano. No obstante lo anterior, los
interesados que se dirijan a los órganos de la Administración
General del Estado, con sede en el territorio de una
comunidad autónoma, podrán utilizar también la lengua que
sea cooficial en ella. Y que en este caso el procedimiento se
tramitará en la lengua elegida por el interesado”.
L’article 3: “La administración pública instructora deberá
traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de
los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la
comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los
interesados que así lo soliciten expresamente”.
És a dir, la ciutadania pot manifestar-se i adreçar-se amb la
llengua pròpia cooficial a la Direcció General de l'Estat, però
des de la comunitat autònoma. En aquest sentit, des del nostre
grup ja vam votar favorablement en aquesta comissió una
proposició per garantir el dret a l’opció lingüística dels
ciutadans per poder relacionar-se en la llengua catalana amb
l'Administració General de l'Estat.
La proposició d'avui demana també que es pugui fer de
manera telemàtica i que, per tant, s'ha de tenir en compte la
dificultat que hi pugui haver davant un procediment o una
qüestió que es pugui traslladar directament fora de la
comunitat, a una comunitat sense una llengua cooficial, sense
un estatut d'autonomia ni una llei de normalització lingüística,
i on la Constitució només cita el deure, en aquest cas, de
conèixer el castellà.
Entenem que fàcilment s'hauria de poder accedir a un
formulari o a una tramitació en llengua catalana, també de
manera telemàtica hauria de ser així, però creiem que depèn
d’on es trobi el receptor pot suposar més dificultats executives
en la tramitació quan no s'hagi fet una traducció pròpia des de
la comunitat d'origen, en aquest cas de les Illes Balears.
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En tot cas, el reconeixement al dret de l’ús de les llengües
pròpies és una tasca per a l’administració d'haver d'adaptar-se
lingüísticament a aquests fets i a introduir els mitjans, tant de
personal com dels mitjans necessaris, per satisfer els drets
lingüístics de la nostra ciutadania.
Ben diferent és el cas que podria dur a aplicació incorporar
la llengua catalana i la resta de llengües cooficials al nou model
de DNI electrònic europeu, ja que aquest, tot i tenir una part
digitalitzada, seguirà de moment sent purament una
identificació personal que, per tant, es mourà amb uns
paràmetres que són fixos. Parlam que es podria dur al mòbil,
permetrà signar electrònicament, durà un microxip on
s’emmagatzemarà la fotografia, la signatura electrònica, la
petjada digital, però que no suposa, no suposaria d'una
traducció en cap aspecte.
Actualment valorar que des del nostre grup parlamentari en
el seu moment vam votar favorablement perquè la llengua
catalana sigui reconeguda com a llengua oficial de la Unió i
que en aquest aspecte l’entrada d'un DNI europeu no
entendríem sigui motiu perquè la nostra identificació personal
no sigui en la llengua pròpia i la cooficial de l'Estat.
Amb tot, com he dit, votarem a favor dels dos punts.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula, per contradiccions, el grup
proposant per un temps de cinc minuts. Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, president. Vull agrair, evidentment, el
suport de tots els grups polítics que votaran a favor d'aquesta
d'aquesta proposició no de llei. Evidentment és un debat molt
ample.
El Sr. Méndez feia una pregunta, bé, quina Unió Europea
volem? Precisament aquesta és la resposta: què volem una Unió
Europea integradora o una Unió Europea uniformadora? I
després d’aquesta pregunta podem demanar: i quin Estat
espanyol volem, un que sigui integrador de la plurinacionalitat
o del plurilingüisme que hi ha arreu de l'Estat espanyol? Perquè
vostè deia: no és oficial de la Unió Europea. Efectivament, no
ho és, però no ho és per qualque cosa i perquè qualcú ha trobat
que no ho havia de ser. I crec que això també és una pregunta
que a dia d'avui aquí ens hem de fer. I precisament crec que si
volem una Europa que sigui integradora, precisament ha de ser
l’Europa dels pobles.
Tot això va començar amb una Europa del mercat comú,
per tant, amb un eix horitzontal que era purament econòmic,
però evidentment aquesta idea ha evolucionat i hem incorporat
altres qüestions; jo li feia referència abans a l'exposició, a la
Carta Magna, precisament impulsada per l'Assemblea d'Europa,
i crec que en aquest sentit és important, i el mateix traslladat a
l'Estat espanyol, amb tots els matisos, i especialment quan vostè
es referia, que és un problema, i es referia a un passatge del
Gènesis, que al cap i a la fi el que vol el Gènesis és explicar
l'origen del món, evidentment, amb textos que no han pretès
mai ser d'un rigor històric, aquest, en concret, és d'origen
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sumeri, però, bé, que evidentment també té diferents
interpretacions, o pot tenir evidentment diferents
interpretacions.
En tot cas, crec que les llengües no s'han de contemplar mai,
ni la nostra ni la dels altres, com un problema, com ho feia
vostè, el contrari, crec que un una llengua suposa, evidentment,
una riquesa en moltíssims d'aspectes, tant a nivell semàntic, que
tan bona és la paraula cognoms, com llinatges, com avi, com
padrí i com moix, i tornarem una altra vegada a la història tan
surrealista que un moix aquí és un gat, però un quan va gat
també va moix; o del capell i el barret, quan a Mallorca hem dit
tota la vida “tants de caps, tants de barrets”, i crec que ningú no
s’ha escarrufat, per dir-ho.
Però, evidentment, parlam d'una qüestió de fons al cap i a
la fi, de concepció de la mateixa Unió Europea, i especialment
de reivindicar a nivell d'Estat espanyol aquest plurilingüisme i
plurinacionalisme, o plurinacions, que crec que a qualcú això
el pot escarrufar, perquè si això no es fa, al cap i a la fi, farem
un estat que no és integrador, per tant, un estat on hi haurà
molts de col·lectius que no s’hi sentiran identificats, que és ni
més ni manco el que passa a dia d'avui.
Per tant, crec que hem fet tot un procés, i crec que hem de
ser molt respectuosos amb aquest procés i, evidentment, no fer
una passa enrere, precisament per tenir un estat que sigui
integrador de les diferents realitats i suposadament també una
Unió Europea que sigui integradora de les diferents realitats
que té dins els seus estats membres.
Vostè em pot dir si hi ha qualque país més que tengui
aquesta realitat? I la resposta és sí. I les altres llengües
cooficials són oficials també a la Unió Europea? Sí. Per tant,
com és que no ho són les nostres i les dels altres sí? Crec també
és una pregunta que ens hem de fer a dia d'avui.
En tot cas, agrair el suport de tots els grups que permetran
que aquesta proposició no de llei vagi endavant.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 5562/21.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda aprovada, per 7 vots a favor i 5 en contra, la
Proposició no de llei RGE núm. 5562/21, relativa a la inclusió
del català en el nou DNI electrònic europeu.
Passem al segon.
(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
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2) Proposició no de llei RGE núm. 5984/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a diagnòstic
de la situació del voluntariat a les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5984/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a diagnòstic de la situació del voluntariat
a les Illes Balears. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Ciutadans, té la paraula, per un temps de cinc
minuts, el Sr. Gómez, en substitució de la Sra. Guasp, té la
paraula el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta. Em sap greu no haver arribat amb prou
temps per acreditar, sí, efectivament, defensaré aquesta
proposició no de llei, en nom del meu grup parlamentari.
El context de la presentació, tot i que fa ja mesos que es va
presentar, és arran de la compareixença del president, i que va
aprovar aquesta comissió, del president de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears. Si és cert que la compareixença
del president va ser objecte d'anàlisi i també de debat de
diferents punts, entre d'altres, el desplegament de la Llei del
voluntariat del 2019, la situació de la mateixa Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears, la interacció, la interrelació que
té l'administració pública a través del Govern de les Illes
Balears, que té les competències en planificació, amb la
Plataforma del voluntariat. Però sí es va fer palès el debat del
context en el que estam, el debat social, econòmic i sanitari,
que és la de la COVID. I també el resultat de la resposta
ciutadana en actuar, en respondre a la situació de la pandèmia,
però especialment en oferir-se la ciutadania de manera
col·lectiva, a través dels canals de participació establerts, que
és el teixit associatiu, les entitats del voluntariat, moltes
iniciatives de plataformes i més informals i la pròpia iniciativa
individual dels ciutadans i ciutadanes de les illes.
Aleshores, en contacte amb la Plataforma del Voluntariat,
que és com va ser, vàrem entendre d'aquella compareixença i
del treball que ha fet el nostre grup parlamentari, em consta que
també per part d'altres identitats, amb la Plataforma del
Voluntariat, vàrem entendre que la nova realitat no per la
qüestió només de la pandèmia, sinó que la pandèmia va ser una
oportunitat per veure una petició, una demanda de la ciutadania
envers som solidàries, i hi ha noves formes també de
participació que s'han d'entendre. Va ser un indicador per
entendre que la nostra comunitat autònoma ha de tenir un
diagnòstic, conèixer la situació real de la participació ciutadana
en diferents àmbits, una diagnosi de quina és la salut quant a
recursos, quant a formació i capacitació de les entitats que
canalitzen, com no pot ser d'una altra manera, els gruix i
l'eficàcia del treball de l'acció del voluntariat, i va quedar
palesa la necessitat d'un diagnòstic propi, que no es té en
aquesta comunitat autònoma.
Un diagnòstic, no tan sols del voluntariat envers la
participació, les propostes de la ciutadania, de diferents edats,
de totes les edats, per respondre a una inquietud, però també a
una demanda social, que és de major cohesió, major implicació,

major construcció de la democràcia, sinó també una realitat
diversa que tenen les quatre illes quant a la seva forma de
participar i la realitat i les necessitats de les entitats.
Aleshores, per això vàrem entendre que la radiografia actual
d’aquest voluntariat és necessari, sobretot crec que és un recurs
no tan sols per a les entitats, sinó per a les diferents
administracions públiques, que tenen diferents competències i
sobretot, per la transversalitat que suposa l'àmbit social, l'àmbit
sanitari, l'àmbit cultural, l'àmbit mediambiental, en diferents,
insistesc, en diferents temes, sobretot en l'educació, també no
formal.
Vull fer un reconeixement aquí, que estic ben segur que se
suma, com ja ho va fer a la compareixença, del conjunt
d'aquesta comissió i dels grups polítics, a la gran tasca que ha
fet el moviment de voluntariat a la nostra comunitat autònoma
i en el conjunt de l'Estat espanyol. Però sobretot de la
responsabilitat i del rigor com la Plataforma del voluntariat ha
pogut canalitzar les seves inquietuds i sobretot la seva veu.
Aleshores, els punts que duim aquí són la constatació també
d'aquesta tasca que ha fet el voluntariat, això ho expressa el
punt 1.
Aquest Parlament ja s'ha pronunciat amb declaracions
institucionals a través del Dia Internacional del Voluntariat
sobre aquest tema.
El segon punt constata, com he argumentat, i crec que
vostès ho tenen prou argumentat a l'exposició de motius
d'aquesta iniciativa, la necessitat de realitzar aquest estudi de
diagnòstic, que és necessari per a les estratègies més eficaces
que pugui fer l'administració cap al voluntariat, però també per
uns recursos que tendran les entitats i que no es poden permetre
assolir dels seus pressuposts, de les noves realitats per acollir
les diferents formes de voluntariat i, sobretot, per canalitzar la
participació, més, no ordenada, sinó més eficaç i més formada
des dels voluntaris i voluntàries que participin tant a l'àmbit
insular com autonòmic.
I aleshores insta, evidentment, de manera coordinada, com
entenc que no pot ser d'altra manera, perquè són experts i
coneixen la situació, tant amb les entitats, com especialment a
la Plataforma del Voluntariat, la PLAVIB, aquestes estratègies
conjuntament amb el Govern.
Evidentment, entenem que s'havia de fer durant el primer
quadrimestre de l’any 2022, la qüestió, evidentment, del motiu
d'aquesta proposició no de llei, tendríem la flexibilitat
nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, que en lloc de
fer-ho el primer quadrimestre, que estam en el mes quasi de
març, es fes aquest estudi, s’establís durant tot l'any 2022.
Nosaltres no tendríem cap problema a parlar d’una possible
transacció en el termini.
De totes maneres, aquest argument ja el va traslladar el
president, Miquel Coll i Saltiveri a la seva compareixença...
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdoni, Sr. Gómez, ha d’acabar, per favor.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
... -ja acab presidenta-, i sobretot, és una qüestió que coneix
perfectament la directora general de Participació i el mateix
govern, perquè és una proposta que ells mateixos li han
traslladat.
Esper el suport de tots els grups. Gràcies.
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LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta iniciativa, principalment, perquè també
compartim la labor que han efectuat totes les entitats de
voluntariat, sobretot -ja ho vàrem dir en altres intervencions
d’iniciatives-, sobretot, durant la pandèmia, que varen ser un
pilar important per a moltíssimes famílies a un moment on tot
era molt complicat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Gómez. Passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts.
EL SR. CAMPS I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Com no podia ser d'una altra
manera, el Partit Popular ens sumam i reconeixem públicament,
una vegada més, i posam en valor el magnífic treball que
realitzen les entitats del voluntariat i els seus voluntaris a les
Illes Balears.
Com tots vostès recordaran, el Partit Popular va votar a
favor de l'aprovació de la Llei 11/2019, de 18 de març, del
voluntariat de les Illes Balears i, per tant, en coherència amb la
nostra posició -així com també amb la nostra convicció- estam
a favor de desenvolupar els diferents apartats de l'articulat, per
aconseguir, el més ràpid possible, els seus objectius d'eficàcia
i eficiència de les polítiques d'acció voluntària dins el nostre
territori balear.
Per tant, per aconseguir la major eficàcia, entenem i
consideram oportú aprofitar tots els coneixements,
l'experiència, les estructures, els projectes que ja existeixen
dins l'àmbit del voluntariat, com una gran eina.
Molt important tenir present la Federació d'Entitats de
Voluntariat de les Illes Balears -FLAVIB-, el Fòrum Balear del
Voluntariat i la seva quantitat de projectes en marxa; unes
persones que són capaces de reforçar i arribar allà on
l'administració no pot fer-ho, amb la diligència i seguretat que
les necessitats dels ciutadans requereixen, i ho fan possible
gràcies a la seva generositat, de forma desinteressada.
Per tant, amb aquest compromís, és evident que s’ha de fer
el desplegament de la llei i es fa necessari disposar de la
informació real i actualitzada per poder definir el full de ruta
que sigui més adient. Per tant, el Partit Popular també ens
identificam amb aquesta iniciativa. I també entenem el sentit de
la modificació que vol fer el Sr. Gómez al punt tercer, perquè
està desfasada.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

Precisament, també, com sabeu, el Govern té els premis
autonòmics de voluntariat que són precisament per poder
reconèixer aquesta tasca que desenvolupen totes aquestes
entitats.
I, com sabeu, també, a banda de la compareixença del
president de la Plataforma, també va comparèixer en aquesta
comissió la nova directora general de Participació,
Transparència i Voluntariat, on ella també va exposar que es
treballava en un cens que, si bé es va admetre, i no ens cauen
els anells per dir-ho, que és cert que no s'havia arribat als
terminis que indicava la llei; però que la idea era que,
evidentment, es pogués fer aquest cens. I, de fet, ja ha comentat
que el cens, actualment a dia d'avui... -no sé si m’escolta el Sr.
Gómez-, a dia d'avui el cens es troba en el Consell Consultiu i
trob important que això se sàpiga també.
I, per tant, compartim que és totalment necessari poder
conèixer totes les entitats que hi ha a la nostra comunitat
autònoma, saber quines tasques concretes desenvolupen per
poder planificar, juntament amb la plataforma i amb totes les
entitats, totes aquelles activitats que es desenvolupen. I, per
tant, com li dic, compartim la seva iniciativa.
Nosaltres, en principi, no havíem fet una esmena, tot i que
era evident els terminis que vostè mateix ha comentat del punt
3, però si tothom hi està d'acord amb fer una transacció i que es
pugui posar, que “es desenvoluparà durant l'any 2022", per
nosaltres, perfecte, i hi estaríem d'acord.
Igualment, com li dic, votam a favor amb transacció o
sense, atenent que encara que surti amb aquestes dades, potser
serà un poc més tard, però estam d'acord amb el fons d'aquesta
iniciativa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, moltes gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta iniciativa, que no podia ser
tampoc d'una altra manera, i crec que tots vàrem participar de
la compareixença, com bé deia el Sr. Gómez, en la seva
exposició, del president, precisament, de la Plataforma del
Voluntariat; fins i tot que ens va fer constatar tota una sèrie de
qüestions respecte a una proposició que havíem aprovat que,
per ventura, no s'ajustava a la realitat de les Illes Balears, no sé
si ho recorda, no? Però crec que en aquest sentit és important
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ressenyar des d'aquesta compareixença que es va produir, o fins
i tot, des de l’inici de la legislatura, totes aquelles passes que
s'han fet i, de vegades amb el vent en contra, perquè,
evidentment, ha passat tota una situació, diríem, de pandèmia,
una dificultat quant a recursos humans que s'han pogut dedicar
tot aquest procés, i a altres qüestions que vostès coneixen
perfectament, també, perquè va comparèixer la directora
general responsable i també crec que ens va fer una descripció
prou real de com era la situació.
Entenem la importància que té el voluntariat. De fet, uns
premis que es donen, que s'atorguen, que reconeixen persones
distingides i molt especialment persones que generalment no
surten mai als diaris, ni en mitjans de comunicació, que fan una
feina sovint anònima i de formigueta però, que, evidentment, a
nivell social de les institucions, mai no els podrem agrair a
bastament, evidentment, aquesta dedicació. Crec que el que un
té més preat, evidentment, és el seu temps lliure i que,
precisament, aquest temps lliure el dediqui a ajudar els demés
és una cosa que, sense cap dubte ni un, ens fa molt grans com
a societat i, evidentment, ho hem de posar en valor.
I per això mateix, com deia abans al principi, el nostre grup
donarà suport a aquesta iniciativa. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

ve de molt més enrera, entre aquestes entitats del voluntariat i
que s'ha vist incrementada amb la pandèmia de la COVID-19.
Els punt 2 i el punt 3, nosaltres també els votarem a favor.
Supòs i entenc que es poden fer aquests estudis, tant del
diagnòstic com de l'activitat real que hi ha a les Illes Balears de
manera transversal, perquè amb les dades que es puguin obtenir
d'un dels estudis, poden complementar l'altre de manera molt
real i veure com està. Per tant, nosaltres, com dic, donarem
suport a la iniciativa.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. El Grup Parlamentari Mixt ha excusat
l'absència. Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Moltes gràcies. Bé, nosaltres també, des del Grup
Socialista, consideram que el voluntariat és una peça clau
dintre de la cohesió social de les Illes Balears, que reconeixem
la funció i la feina que s’ha fet de voluntariat especialment en
els darrers dos anys on la seva actuació ha estat imprescindible
per poder tirar endavant la situació davant de situacions molt
extremades. Jo crec que la feina que es va fer des d’Enxarxats
per poder arribar a tothom i per arribar a donar resposta a totes
les necessitats de la major part de persones, crec que és
imprescindible reconèixer-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sra. Presidenta. Con toda brevedad, nos sumamos
al reconocimiento que se pide en esta proposición no de ley de
las labores realizadas por el voluntariado durante la pandemia.
Nos parece acertado que para poder desarrollar los trabajos que
se hagan en el futuro se realice un diagnóstico de cuál es la
situación actual del voluntariado en Baleares y, por tanto, pues,
daremos apoyo a la propuesta de Ciudadanos.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

A les Illes Balears també hem de ser conscients que ja es
porta molt de temps fent feina en la regulació d’aquest
voluntariat, de fet la Llei 11/2019 així ho reconeix. El que
passa és que també falta el desenvolupament d’aquesta llei i
hem de reconèixer que el seu desenvolupament s'ha vist
interromput per un període de dos anys, que és massa, però és
un període on la COVID-19 ho ha marcat tot i, per tant, s’ha
hagut de canviar.
Jo crec que seguim pel camí de la regulació, de l'ordenació
del voluntariat. De fet, ahir vam aprovar una llei, que és la Llei
educativa, on també parla ja del voluntariat educatiu dintre de
les lleis, és a dir, forma part de l’element de regulació, i el que
està clar és que fa falta analitzar en quina situació la trobam
ara, impulsar-lo, reconeixent-lo i fomentar-lo.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
nostre grup parlamentari també donarem suport a aquesta
iniciativa. Ja ho ha explicat el Sr. Gómez, quan va venir aquí a
explicar o que ens explicassin la situació de la Plataforma del
Voluntariat, tot va venir també arran d'una proposició no de
llei, com s’ha comentat, que no se cenyia a la realitat de la
situació de les nostres illes, i fins i tot anava en contra de les
accions de la Plataforma en un dels punts.
Nosaltres estam, com dic, d'acord. Crec que arran d'aquella
proposició no de llei i de les diferents compareixences, a tots
els grups parlamentaris ens va quedar molt clara l’acció que
s'havia dut a terme i que es duia a terme perquè, evidentment,

Per tant, nosaltres donarem suport a la PNL en tots els seus
punts perquè... el primer, de reconeixement, com no pot ser
d'altra manera, hi hem de votar a favor, i després la necessitat
de realitzar un diagnòstic és imprescindible.
També crec que la PNL demana afegir la coordinació amb
altres entitats de fora, crec que és de caixó i jo crec que podem
arribar a consens.
Sí que li volia demanar el tema de la temporalitat, canviarho, perquè posava “el primer quadrimestre del 2022", i jo crec
que en el primer trimestre del 2022 és pràcticament impossible.
Per tant, nosaltres també estarem a favor de canviar la
temporalitat per poder donar-li més anys.
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En definitiva, jo crec que a través de la formació, a través
del reconeixement com són els Premis de Voluntariat de les
Illes Balears, nosaltres el que fem és cohesionar i avançar en el
voluntariat com a peça clau.
Per tant, donarem suport absolut als tres punts de la PNL.
Moltes gràcies
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Casanova. Finalment per contradiccions té la
paraula el grup proposant, el Sr. Gómez per un temps de cinc
minuts.
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Evidentment, si es produeixen circumstàncies excepcionals
sempre es pot entendre que hi pugui haver modificacions, però
la nostra proposta d'acceptar l'esmena, de transaccionar seria
aquesta: “finalització de l'any 2022" i que aquest estudi sigui
presentat “en el primer trimestre del 2023", i això seria el que
nosaltres li proposaríem per a la votació.
En tot cas, vull agrair la seva intervenció, també que sigui
una qüestió d’unanimitat i, per tant, crec que avui és una bona
notícia també, i feina que donam tant a la plataforma, a les
entitats com a l'administració del Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, presidenta. Per descomptat que farem i acceptam
aquesta transacció i incorporam les reflexions, que les
aportacions que vostès fan amb les seves intervencions
milloren, el Diari de Sessions ho reflectirà, la canalització
d’aquest diagnòstic, no?, o l’estratègia.
Mirin, l'estudi el que pretén, i ho vull referir a aquesta
segona intervenció, és un mètode d'anàlisi de coneixement
precisament per tractar les estratègies que han de menester les
polítiques públiques. Crec que és una eina que a qualsevol
àmbit de l'actuació d’una política pública el diagnòstic és
fonamental. El diagnòstic del voluntariat de les Illes Balears, el
concepte com a tal de les entitats i la participació no ha estat
una cosa... a l'agenda política dels governs, i crec que..., i dic
dels governs i de les administracions, i crec que és important.
No és una qüestió només de la pandèmia. Sí que és ver que
la pandèmia ha donat uns indicadors, unes mostres, unes noves
formes, una nova morfologia de la participació a través de les
entitats, i evidentment s’ha de tenir en compte i s’ha de
focalitzar en aquest estudi, els que defineixin aquest estudi, la
plataforma i les entitats així ho traslladaran a l'administració,
evidentment faran saber que la pandèmia s'ha de focalitzar.
Però hi ha, i ho he comentat abans, una demanda de més
participació, hi ha més gent que vol fer voluntariat i les entitats
ara mateix no tenen ni els recursos, i no parl d’una qüestió
només de subvenció, sinó d'una formació que se li pugui donar,
una formació establerta, que la llei contempla, perquè puguin
donar resposta a aquestes inquietuds.
Per altra banda, els vull dir, respecte de l'esmena, i ho vull
traslladar així també a la Mesa, el que diria al punt 3, i assumir
evidentment que no es pot fer en el primer quadrimestre, diu
que l'estudi... on diu “abans de la finalització del 2021" sigui
“abans de la finalització del 2022", però crec que sí és
important, perquè és aquesta comissió que fa el seguiment i
aquest govern el que té la responsabilitat de dur a terme aquesta
proposició no de llei, sí que es mantingui això de què “aquest
estudi sigui presentat en el primer -diria- trimestre per una
qüestió de calendari, crec, demandat, “primer trimestre del
2023", perquè crec que és important que coneguem i puguem
aportar la reflexió sobre el que reflecteixi aquest estudi.

Gràcies, Sr. Gómez. Finalment, abans de passar a la votació
i perquè consti en acta, el Sr. Gómez ha proposat la
modificació in voce de la redacció original, on diu: “abans de
la finalització de l'any 2021 i que aquest estudi sigui presentat
en el primer quadrimestre del 2022", hauria de dir “abans de la
finalització de l'any 2022 i que aquest estudi sigui presentat en
el primer trimestre del 2023".
I per disposició reglamentària hem de demanar si algú s'hi
oposa, tothom està d'acord amb aquesta modificació? Tothom
hi està d'acord.
Idò passam a votació aquesta iniciativa amb la modificació
indicada en el punt tercer.
Vots a favor?
Queda aprovada amb aquesta redacció per unanimitat.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
3) Proposició no de llei RGE núm. 6075/21, presentada
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
equiparar els permisos de naixement i lactància.
EL SR. PRESIDENT:
Continuam. Finalment passam al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 6075/21, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relativa a equiparar els permisos de
naixement i lactància. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Avui el meu grup parlamentari du una
iniciativa que l'únic que fa és recollir les reivindicacions que
em varen traslladar a una reunió STEI Dona, que vull aprofitar
per saludar, que em consta que segueixen aquesta comissió on
line, i, com deia, són unes reivindicacions que compartim i que
volem que siguin una realitat des d'Unidas Podemos.
Em referesc als permisos de maternitat i paternitat i a les
hores de lactància. A dia d'avui hem aconseguit que la
corresponsabilitat arribi a aquests permisos, tal com estableix
el Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la
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garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i
homes en el treball i l'ocupació, i, per tant, que els dos
progenitors puguin tenir 16 setmanes de permís per tenir cura
dels infants.
Com sabeu, fins fa no gaire aquest permís no era igual per
ambdós progenitors i hem treballat de valent perquè poguessin
ser iguals i intransferibles, però som conscients que els models
de família han canviat i continuaran canviant en el futur i per
això les normes s'han d'adaptar a aquestes noves realitats. Tot
i que en aquest sentit, des del Govern de l'Estat es treballa en
un projecte de llei de diversitat familiar i suport a les famílies
des del Ministeri d'Igualtat, també cal que altres ministeris, com
el de la Seguretat Social o Treball, continuïn aplicant tots
aquests canvis que es vagin adaptant.
En aquest sentit, les famílies monomarentals o
monoparentals tenen per endavant tenir cura i criar els seus fills
o filles tot sols i, en aquest sentit, les institucions també han de
contribuir a aquesta corresponsabilitat, però si ens deixam de
posar des de l'òptica dels pares o les mares i ens posam des de
l'òptica de l’infant trobam que un infant nascut en una família
amb dos progenitors podrà gaudir de 32 setmanes amb ells,
mentre que un infant d'una família monomarental o
monoparental tan sols podrà estar-hi 16 setmanes.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara passam a la fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Som davant una proposició no
de llei on el Partit Popular s'identifica per a la millora dels drets
dels nostres ciutadans, per la conciliació de la família, perquè
aquesta PNL va en la línia que la nostra presidenta del Partit
Popular de Balears, la diputada per les Illes al Congrés, Marga
Prohens, va defensar a principis de mes al Govern per regular
un permís remunerat en cas de pèrdua gestacional espontània
o mort perinatal. Una iniciativa que va sortir parcialment
endavant gràcies al suport de partits com el Partit Socialista i
Podem, entre d'altres.
Aquest tipus de proposta, que avui defensa Unides Podem,
es troba a favor de la conciliació, benvinguda sigui, i li
anticipam que des del Partit Popular votarem a favor d'aquesta
proposició no de llei perquè des del Govern d'Espanya es
treballi i es millorin els drets i la conciliació familiar per a les
persones.
Gràcies.

Hem de ser conscients que els primers anys de vida són
essencials en el desenvolupament dels infants, és on es creen
les afeccions que determinaran el seu creixement i la forma
com es desenvoluparan en el futur.
Per això, si ho veiem des d'aquesta perspectiva, és una falta
clara d'equitat per als infants, però si ja passam a l'altra qüestió
que portam a debat en aquesta iniciativa crec que ja no quedarà
cap tipus de dubte i són els permisos de lactància, que en el
reial decret llei abans d'esmentar també s'ha establert una hora
de permís per a lactància per a cada progenitor. I és una opció
que jo consider que està molt bé, però novament si ens posam
des de l'òptica de l’infant, és que el dret a l'alimentació no
hauria de ser el mateix? O sigui, un infant amb un pare o només
una mare només té dret a una hora? Mentre que qui té dos
progenitors l’infant té dret a dues hores? És a dir, hem de
canviar aquesta perspectiva.
Per això, avui duim aquesta iniciativa per dues qüestions
que resumiré només en un punt, que és “instar el Govern de
l'Estat a promoure les iniciatives legislatives necessàries perquè
les famílies monomarentals o monoparentals els seus
progenitors puguin tenir 32 setmanes de permís de maternitat
o paternitat i dues hores de permís de lactància, per tal que els
seus fills o filles gaudeixin dels mateixos drets que un infant
nascut a una família amb dos progenitors.”
Des d’Unidas Podemos creiem fermament que és necessari
que la igualtat d'oportunitats comenci des del minut u de la
nostra vida i hem de continuar establint drets i garanties per a
la ciutadania per tenir una societat totalment equitativa. Per
això, avui demanam el vot favorable a tots els grups
parlamentaris.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez.
EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:
Gràcies, president. Li vull manifestar, Sra. Sans, que, com
vostè coneix, en la línia que el nostre grup polític té el concepte
de conciliació, d'igualtat d'oportunitats i, sobretot, de
reconèixer totes les formes de família, nosaltres no podem fer
una altra cosa que, evidentment, donar suport a la iniciativa,
entre altres coses, perquè no s'entén el tema de la conciliació,
d'afavorir-la tant a qualsevol àmbit del responsable familiar que
pugui tenir, especialment les famílies monoparentals o
monomarentals, que són les que pateixen realment una
sobrecàrrega major de responsabilitat envers el tema de
prioritzar, com no ha de ser d'altra manera, la cura i educació
dels seus familiars, dels seus fills. Per tant, evidentment,
aquestes mesures s'han de prendre en igualtat d'oportunitats des
del naixement, evidentment, des de fins i tot la cura i la
lactància. Per tant, nosaltres els donarem suport tal i com està.
I crec que les iniciatives d'aquests tipus s'han de projectar
per tenir més conscienciació social, és fonamental. Encara hi
ha, i això és una qüestió que també es veu, encara hi ha
comentaris socials sobre el tema que, fins i tot, i no és el
context d'aquesta proposició no de llei, que es pugui fer la
lactància a espais públics; encara hi ha aquesta manca de
sensibilitat i sobretot aquests estereotips establerts que això ha
de ser a l'àmbit tancat o a l'àmbit privat o no ha de ser als espais
on, evidentment, les necessitats facin que hagi de ser així. Volia
fer aquesta reflexió perquè són unes notícies que encara surten
als mitjans de comunicació.
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Reiter el nostre suport als dos punts que vostès plantegen
aquí. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Continuam. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sí, gràcies, president. Totalment d'acord amb la proposició
no de llei i, efectivament, hi votarem a favor. És a dir, crec que
vivim dins una societat on hi ha molts de tipus de família i, per
tant, entenem que hi ha d'haver una igualtat d'oportunitats entre
tots aquests diferents models. Per això mateix, totalment
d'acord i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, per un temps de cinc minuts.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Entendemos la bondad y la buena
intención de la presentación de esta PNL. Nos congratulamos
de que en la exposición de motivos digan ustedes que los
españoles son iguales delante de la ley sin que pueda prevalecer
ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, y esperamos, de verdad, que esto lo lleven
ustedes a cabo en leyes claramente discriminatorias, como su
Ley de violencia de género, dónde al varón se le presupone
delincuente y tiene que demostrar su inocencia.
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Y ya le adelanto que votaremos a favor de esta propuesta de
Unidas Podemos, porque la consideramos completamente
lógica, aunque, ya digo, deberíamos afinar pensando quién
tiene que pagar estos permisos o la carga que supone estos
permisos para algunas empresas. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sra. Sans,
nosaltres també li donarem suport a aquesta iniciativa, la
trobam totalment justa. Es reconeix aquesta pluralitat i
diversitat que hi ha a les formes familiars i, sobretot, que en
aquests darrers any veiem com en aquesta llibertat, aquesta
igualtat se segueixen fent passes i pensam que és molt
important. Per tant, nosaltres li donarem, evidentment, suport.
Deixi'm que li digui, el terme de monoparental ve de parent,
no ve de pare, per tant, moltes vegades cercam o intentam
cercar paraules que no se cenyeixen a la realitat, és una qüestió
de forma, no de fons, evidentment, el que li dic. Quan vàrem
fer la Llei de famílies dins la legislatura passada es va tenir
molta cura amb els formats de la tipologia de famílies i la
monoparental està formada per un progenitor o una progenitora
o una persona progenitora, sigui home o dona. Només és que de
vegades, el que li dic, cercam paraules que realment ajuden poc
a la nostra llengua.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:

Pero, bueno, empezamos un buen camino si ustedes están
a favor de la igualdad ante la ley.
Por otra parte, cabe decir que los permisos de paternidad
retribuidos no son transferibles, es decir, el padre no puede
traspasar a la mujer los días que no disfrute este permiso, tal
vez sería algo que se debería tener en cuenta.
Por otra parte, también, este permiso de lactancia cae o
recae sobre la empresa el pago de estos permisos retribuidos.
Habría que, antes de iniciar legislativas con tanta alegría,
pensar quién las va a pagar, porque si las va a pagar el Estado
es una cosa, pero el seguir cargando a las empresas en estos
momentos con más gastos adicionales, no son las empresas las
responsables de que decidamos desde el legislativo legislar el
dar mayores permisos, mayores amparos.
No obstante lo cual, no obstante lo cual, nosotros
consideramos que la propuesta no carece de lógica, la
propuesta, el hecho de que, usted lo ha llevado muy bien,
trayendo más el tema desde el punto de vista de los Derechos
del Niño que, propiamente, de los derechos de los progenitores;
es decir, el derecho de esos niños de familias monoparentales
a disfrutar del mismo tiempo que gozan aquellos que nacen en
el seno de una familia donde están presentes ambos
progenitores.

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Mixt excusa la seva
assistència. Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, president. Donarem suport a aquesta iniciativa
perquè consideram que els nins i nines de les famílies
monoparentals han de tenir els mateixos drets que els de les
famílies biparentals.
El Grup Socialista va presentar al Senat una iniciativa
semblant, que es va debatre a la Comissió de Drets de la
Família, Infància i Adolescència, el 27 d'octubre del 2020.
Entre d'altres propostes per reconèixer i impulsar mesures per
a les famílies monoparentals que garanteixin la seva igualtat
d'oportunitats, es trobava específicament la que és objecte del
debat d'avui, impulsar las modificaciones normativas
pertinentes para establecer una duración adicional del
permiso por nacimiento y cuidado del menor para estas
familias, en tiempo igual al que disfrutaría el segundo
progenitor en una familia biparental, garantizando así la
misma protección y cuidado a la criatura, facilitando la
conciliación, protegiendo el empleo y reduciendo la brecha
por cuidados de estas mujeres.
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Des del Grup Parlamentari Socialista pensam que el Reial
Decret 6/2019 ha estat molt beneficiós per avançar en la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i afavorir
la corresponsabilitat de la vida familiar, laboral i personal, i
prohibir qualsevol tracte discriminatori per raó de sexe, amb
l'equiparació de permisos de naixement a ambdós progenitors,
un fet que evita la penalització de la maternitat al mercat
laboral.
Lamentam que a la ultradreta una reivindicació històrica de
molts de col·lectius, com són els permisos iguals i
intransferibles, per evitar precisament aquesta penalització en
el mercat laboral a les dones, això ho valorin de manera
negativa i vulguin que es transfereixi. El que volíem nosaltres
era que no es transfereixi, perquè si no sabem que les càrregues
de les cures i de la conciliació sempre va a càrrec de les dones
i en detriment de la seva promoció a l'àmbit professional.
Així mateix, també pensam que hem de fer una passa més
i reconèixer la realitat de les famílies monoparentals, per tal
que puguin acumular el permís i puguin gaudir de les seves
relacions filials, a uns moments on els infants necessiten estar
amb les seves famílies, necessiten l’afecció. Hi ha diferents
sentències favorables a aquesta reivindicació, entre les quals
una del Jutjat d'Eivissa, perquè la mare pogués gaudir d'un
doble permís per tenir cura de les seves bessones; la jutgessa va
primar l'interès superior del menor i es va basar en la
Convenció dels drets dels nins i el Conveni europeu per a la
protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals.

precisament, per assegurar la corresponsabilitat en el sentit que
normalment sempre recau la cura dels infants en les dones, i era
perquè això no ocorregués. Per tant, nosaltres defensam que en
el futur aquests permisos continuïn essent intransferibles.
També pens, que a l’hora de fer totes aquestes iniciatives
legislatives, per tal de garantir aquests permisos per a les
famílies monoparentals, crec que es pot negociar i segurament
es negociarà amb el sector empresarial, per tal d'arribar a un
acord i establir les fórmules que puguin satisfer tothom, però
sobretot tenint en compte els drets dels infants a poder gaudir
del mateix temps de cures i del mateix temps de l'alimentació.
I estic convençuda que així es treballarà des del si del Govern
de l'Estat, que, sota el nostre punt de vista, aquest govern de
coalició, el que fa són passes decidides cap endavant per
ampliar el ventall de drets de tota la ciutadania.
També, com deia, la Sra. Cano, ja hi ha multitud de
sentències que, bé multitud, hi ha diverses sentències que han
sortit en aquest sentit, per tant, ja tenim el camí fet, ja tenim
també la seguretat que totes aquelles iniciatives legislatives que
s'impulsin no es trobaran amb cap impediment judicial.
I, per tant, novament donar les gràcies a tothom i esperam
que prest sigui una realitat que les famílies monoparentals
puguin tenir aquests permisos concedits.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

També el Consell General del Poder Judicial ha fet un
pronunciament en aquest sentit, en concedir el febrer de l'any
passat a una magistrada el dret a acumular els permisos, i
trobam que el que es guanya als jutjats, això s'hauria de
traslladar a la normativa, ja que obliga les famílies
monoparentals a litigar, i moltes vegades amb els retards de la
sentència això ja arriba tard i no es poden acollir al permís per
tenir cura dels seus infants.

Moltes gràcies. Per tant, entenc que queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 6075/21, relativa
a equiparar els permisos de naixement i lactància.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.

Per tant, el meu grup, el Grup Parlamentari Socialista,
votarà favorablement.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passarem al torn de contradiccions, té la
paraula el grup proposant. Sra. Sans.
LA SRA. SANS I REGIS:
Gràcies, president. Primer de tot, donar les gràcies a tots els
grups parlamentaris que donaran suport a aquesta iniciativa,
que, com dic, tot i que és una iniciativa i una reivindicació que
es recull i des del nostre grup parlamentari defensar i hem
defensat sempre, és una iniciativa que em va traslladar un
col·lectiu, jo crec que estaran contents que avui s'aprovi per
unanimitat.
També vull agrair el to del debat, crec ha estat molt oportú.
Així mateix, només comentar un parell de qüestions, la Sra.
Cano ja ho ha esmentat un poc, quan es va establir que els
permisos a ambdós progenitors fossin intransferibles, era,

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 70, de dia 16
de febrer de 2022.
- A la pàg. 1335, a la intervenció del Sr. Méndez i Baiges, quart
paràgraf:
Allà on diu:
Recuerda aquello del (...), diu l'article 26,...
Hi ha de dir:
Recuerda aquello de Pitarra, diu l'article 26,...
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