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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, senyores i senyors diputats i diputades.
Començam la sessió d’avui, i en primer lloc correspon demanar
si es produeixen substitucions.

No es produeixen substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 10869/20, i
RGE núm. 11126/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10869/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de
les entitats i projectes d’interès social i mantenim del
sistema i les proposicions vigents per afavorir les entitats
del Tercer Sector.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 10869/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament de les entitats i projectes d’interès social
i manteniment del sistema de proporcions vigent per afavorir
les entitats del Tercer Sector. Per a la seva defensa intervé, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tarda a totes i a
tots. Nosaltres vàrem presentar aquesta proposta perquè crèiem
que era necessària. 

En temps de COVID, en temps de crisi sanitària, de crisi
social, de crisi econòmica, ara més que mai cobren importància
totes aquelles entitats que fan feina per als altres. Per tant
crèiem important presentar aquesta PNL en el dia d’avui -
també he de dir que se’n va presentar una al Congrés dels
Diputats en el mateix sentit- perquè va crear alarma davant
totes les entitats socials que es dediquen, com deia, als altres,
la nova distribució que s’havia plantejat des de la
Vicepresidència Social del Sr. Pablo Iglesias, una redistribució
del 0,7% de l’IRPF i de l’impost de societats.

Vull fer menció a una sèrie de notícies que varen sortir
entre el mes de maig i entre el mes de juny i entre el mes de
juliol a nivell nacional. “Las ONG de acción social se enfadan
con el Gobierno por el reparto del 0,7 del IRPF y del impuesto
de sociedades”. “La salud mental de España se une a la
denuncia del Tercer Sector sobre la decisión del Ministerio de
Derechos Sociales de recortar la financiación de las ONG en
plena pandemia”. “El Tercer Sector denuncia la decisión del
Ministerio de Derechos Sociales de recortar la financiación a
las ONG estatales en plena pandemia”. “El CERMI insta al
Gobierno a no recortar los fondos sociales y a evitar debilitar
al Tercer Sector de acción social en plena pandemia”.

Aquestes són algunes de les notícies que han sortit arran
d’aquest nou repartiment que va plantejar la Vicepresidència
del Govern social del Sr. Iglesias, i em vull referir al fet que
d’aquest 0,7 de l’IRPF i també de serveis socials, a part
d’incloure no just temes socials i que vagi destinat a temes
socials, també s’ha inclòs que es pugui repartir amb entitats

mediambientals, el problema és que en el repartiment, i queda
explicat a l’exposició de motius de la nostra proposició no de
llei, en aquest repartiment fins ara el 80% d’aquests fons era
gestionat per les comunitats autònomes, i un 20% era gestionat
per l’Estat, i aquest 20% anava directament a les entitats
socials, que el podien gestionar. Ara passa un 86% a les
comunitats autònomes, i el 14% seria gestionat per l’Estat, per
tant les entitats socials.

Nosaltres no deim que no facin falta més doblers a les
comunitats autònomes per a les entitats socials; evidentment és
així, però sí que creim que no s’ha de treure d’aquest
repartiment del 0,7; creim que el que s’ha de fer és afegir,
perquè ara fan falta molts més doblers. 

Si ja no eren suficients els doblers del 0,7 per la pobresa
que ens venia, per una crisi que ja sabíem que ens venia, la
pandèmia ho ha accelerat tot. Just perquè es facin una idea, les
entitats d’àmbit estatal pensaven o valoraven que aquest retall
d’un 6% d’aquest 0,7 els suposava 14,5 milions d’euros menys,
repetesc, en plena pandèmia. Hem de dir que tots sabem aquí,
i ho hem plantejat moltes vegades i hem duit una interpel·lació
sobre pobresa infantil, i hem duit una moció sobre pobresa
infantil, i hem dit que les cues de la fam s’han triplicat a
Balears o s’han quadruplicat, per primera vegada la comunitat
autònoma ha hagut de donar una partida de 250.000 euros a
totes aquelles entitats que donen bosses de menjar cada
setmana, i crec que tots de qualque manera coneixem gent que
està en ERTO o que és a l’atur, i quan ha pagat el seu lloguer
o ha pagat l’amortització de crèdit més els subministraments,
no té literalment per menjar. Idò en aquest context el Govern de
l’Estat decideix canviar de sobte, sense consultar prèviament
amb les entitats socials, aquest repartiment.

No ens serveix que se’ns digui que és que per una altra
banda ho hem augmentat, no; el que nosaltres volem és que es
mantengui el repartiment tal i com està, i que a més a totes les
comunitats autònomes des de l’Estat se’ls donin partides
econòmiques per a temes socials, ja que és una necessitat
perquè s’ha incrementat el nombre de persones que en aquest
moment ho estan passant malament i necessiten accedir a
aquestes entitats per qualsevol cosa, ja sigui per pagar un rebut
de la llum, ja sigui per pagar un rebut d’aigua, per pagar un
lloguer o, com deia abans, el menjar o per comprar un
ordinador.

Per tant esper que tots els partits polítics donin suport a
aquesta proposta perquè està feta amb bona intenció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. El
Govern de l’Estat ha fet una modificació per incrementar la
finançació del Tercer Sector en la recaptació de la casella
solidària del 0,7% de l’IRPF i de l’impost de la societat. En
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aquest any les entitats de tot el Tercer Sector veuran
incrementada la seva finançació amb un total de 398 milions
d’euros, 53 milions d’euros més.

L’impost de societats es destinarà a finançar les entitats
estatals del Tercer Sector; la finançació de l’IRPF es distribueix
un tram per a les entitats del Tercer Sector estatal i un altre
tram per a les entitats locals i autonòmiques del Tercer Sector.
El tram autonòmic de l’IRPF augmenta en 23 milions d’euros,
i passa del 8,1% al 85,1%, o sigui quatre punts més,
augmentant així el finançament a les comunitats autònomes.
L’únic que s’ha fet ha estat augmentar el percentatge de la
finançació que prové de l’IRPF que gestionen les comunitats,
i vostès, el Partit Popular, el que demanen és que ho rebutgem.
Per què rebutjar una mesura que beneficia la nostra comunitat
autònoma i les entitats del Tercer Sector d’aquí, de Balears?

Enguany tindrem 4,8 milions d’euros que any rere any s’ha
anat incrementant aquesta xifra. El conjunt total del repartiment
s’incrementa bastant, quasi en 19 milions d’euros, un 37%
respecte de l’any passat; amb aquesta modificació s’augmenten
substancialment els fons, incrementant així les capacitats de les
comunitats autònomes, i també incloent en la part estatal
organitzacions encarregades de qüestions tan importants com
el desenvolupament i el medi ambient.

El que demana aquí també el Partit Popular amb aquesta
iniciativa és excloure cooperació i medi ambient amb una
interpretació o criteri d’excloure, que aquesta recaptació ha de
ser destinada exclusivament a acció social o a interès social.
Sra. Durán, vostè sap perfectament que els projectes de
cooperació contribueixen als països en desenvolupament i a la
disminució de la pobresa. Vol dir que això no és interès social?
Vol dir que en aquests països no hi ha hagut COVID?, no
necessiten ajudes d’acció social?

Sincerament trob que no, que vostès han presentat aquesta
proposició no de llei seguint la continuïtat de l’estratègia que
teniu com a oposició de desgast al Govern. Vosaltres on
governeu feu i dieu una cosa, i on esteu a l’oposició en dieu i
en feu una altra. Jo també li he portat un retall de premsa, Sra.
Durán, i li llegiré una notícia publicada el passat 18 de juny al
diari La Voz de Galicia, que diu, el titular: “El Gobierno
acepta la modificación del 0,7% del IRPF como propuso
Galicia”. “La consellera de Política Social, Fabiola García, ha
participado este jueves en el Consejo Territorial, y ha
aceptado la modificación del reparto del 0,7% de IRPF como
pedía Galicia, que recibirá más fondos. Durante el encuentro
las comunidades autónomas han analizado una propuesta de
distribución de los fondos del 0,7% del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, que modifica los criterios iniciales
planteados por el Gobierno central, teniendo en cuenta entre
otras cuestiones las alegaciones de la Xunta”. Sra. Durán, on
vosaltres governeu us pengeu la medalla, i on feu oposició és
desgast al Govern.

Evidentment des del meu grup parlamentari Unidas
Podemos votarem que no a aquesta proposició no de llei, no
podem donar suport a una iniciativa que va en contra del
benefici de la nostra comunitat.

I no vull acabar la meva intervenció sense posar en valor el
treball extraordinari i necessari que fan les entitats del Tercer
Sector les quals tenen un paper rellevant i fonamental en
aquesta crisi sanitària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies president. Quin interessant debat, llàstima que ens
haguem de posicionar sobre una proposició no de llei en una
situació molt concreta, que és el que planteja aquí; jo li dic Sra.
Durán que nosaltres el 28 de maig, i vostè deduirà el nostre
suport o no, el dia 28 de maig en el Congrés dels Diputats
vàrem presentar una proposició no de llei precisament dient
exactament el que vostès duen aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, si es pot atracar un poc més al micròfon.

EL SR GÓMEZ I GORDIOLA:

... -perdona president, gràcies-, i ho vàrem fer precisament
perquè el que va denunciar el que no s’havia de fer varen ser
les entitats afectades, les entitats del Tercer Sector són les que
varen dir: escolta, ens estan canviant una cosa a prop d’una
negociació de pressuposts generals de l’Estat i dient que
canvien els criteris, i quan això es fa amb un col·lectiu del
Tercer Sector, en una situació de crisi econòmica, social
evident, amb un col·lectiu de vulnerabilitat que augmentarà
arran d’una crisi sanitària, escolti, de vegades en aquesta
cambra i en el Congrés duim el debat que hem d’escoltar la
societat, escoltar els que en saben, que hem d’escoltar el Tercer
Sector, i li fotem una destralada, una destralada als criteris de
repartiment.

El 0,7, on es consulta als ciutadans la seva declaració, a la
casella sí o no, fins socials, directament li diem no, escolti, que
jo ja li he llevat els criteris i ho repartirem d’una altra manera.
És que això no té res a veure amb el finançament de les
comunitats autònomes, amb el 0,52 que arriba, l’augmentin, és
que crec que és el moment d’augmentar-ho, però no toquin el
0,7. És que és una qüestió de sentit comú, i fer demagògia
sobre el que ha fet una comunitat autònoma o no, jo no hi
entraré, governin o no governin, és un criteri de la participació
a plataformes del voluntariat del Tercer Sector que s’han
definit, no em sembla correcte. Només per això el meu grup
parlamentari ja hauria de dir: escolta, no és el moment de fer
aquesta reforma, parlem amb ells. Per això vàrem presentar la
proposició no de llei, perquè quan vàrem demanar al
vicepresident, escolti, em vol donar els criteris?, és que trobam
que s’ha de modificar i ha d’arribar a altres actuacions. 

Escolti, a altres actuacions hi ha pressupost per a altres
coses, però la conjuntura de situació actual és que la exigeix
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debat del Sr. Iglesias en el concepte de vulnerabilitat i
cooperació al desenvolupament dels països del sud. Però si és
una partida d’un altre pressupost i és un altre cartera, és que no
té res a veure, només falta que ens qüestioni la solidaritat amb
els països del sud, on el meu Grup Parlamentari Ciutadans ha
dit: no toquin el pressupost de l’AECID. No surt d’aquí, ni té
res a veure amb aquests fins socials, perquè el caire social és de
l’Estat espanyol a l’àmbit de la població que resideix a l’Estat
espanyol. Té un pressupost propi a través d’altre ministeri.

Per tant, trobam que el Parlament de les Illes Balears ha
d’instar el Govern d’Espanya que no faci? Bé, s’han dut altres
iniciatives aquí, nosaltres, vostès ens du una proposta, ens
sembla que és necessària, vist el debat que hi ha d’haver, i
sobretot perquè sembla que el ministeri no tornarà enrera, però
estam..., escoltem una cosa, la llei de pressuposts vigent està
prorrogat des de l’any 2018, i això és una modificació com a un
piano del que estableix la Llei general pressupostària del
pressupost general de l’Estat del 2018. No sé si intenten fer-ho
per una porta de darrera, o realment serà una negociació a
l’hora de parlar de la Llei general de pressuposts de l’Estat. I
aquí evidentment nosaltres defensarem que aquesta partida no
es mantengui.

Vull fer ressò, és que em sembla estrany quan agraïm
constantment en aquesta comissió i als plenaris, la tasca que fa
el Tercer Sector. I és ver, jo crec que Unidas Podemos, PSIB-
PSOE, MÉS, fins i tot, -retir això de fins i tot- VOX, tots els
partits, reconeixem la tasca que fa el Tercer Sector. Vaja una
proposta, vaja una negativa que li duim aquí al Tercer Sector.
És a dir, a mi em sembla un poc cínic, amb tots els respectes;
és a dir, reconèixer i després dir, bé, t’ho llevam i no ens seiem
amb vosaltres perquè consideram que s’ha d’emprar l’interès
general, i això. Els col·lectius vulnerables ara mateix són els
que estan actuant en el Tercer Sector, totes les entitats, no
n’esmentaré cap perquè totes tenen tot el mèrit i dignitat, siguin
petites o siguin grosses. I el que s’ha de fer, de la partida que
va a les comunitats autònomes que s’envia és dotar més.

I el que li hem demanat al Govern de les Illes Balears de la
nostra comunitat autònoma, és que tampoc no toqui el
pressupost, i això ho ha dit la consellera Santiago, el pressupost
destinat a aquestes entitats. I nosaltres donarem suport a
aquesta línia de no retall en l’àmbit d’intervenció social, més
que mai, per la necessitat que hi ha. Sí que demanarem que es
retalli a altres llocs evidentment, ho hem dit, vostès ens han
sentit dir moltes vegades tot l’organigrama de l’administració,
despesa supèrflua i altres que s’ha fet cas, com l’impost de
turisme sostenible, etc., però aquesta és intocable.

Per això ens veiem obligats, i dic obligats, perquè no hauria
de ser ni necessari dur una proposició no de llei en aquesta
cambra, a donar suport a la iniciativa de proposició no de llei
que du el Partit Popular. Jo els anim..., vostès veuran que la
presentada el 28 de maig en el Congrés dels Diputats va en
aquesta línia, de l’Impost de Societats i de l’Impost de la Renta
de les Persones Físiques. No oblidem una cosa, és dels pocs
imposts que li diem a un ciutadà, escolta, on el vols destinar?
A caire social, amb la qual cosa no tocam només el
finançament al Tercer Sector, tocam la voluntat de la ciutadania
que contribueix amb els seus imposts de la renta de les

persones físiques i a les entitats i a les empreses amb fins
socials i pels quals marquen una casella.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo de
futuribles no en faig bandera, ni de futuribles no m’indign, ni
de futuribles prenem decisions; és a dir, un futurible és un
anunci, per ara el Ministeri de Drets Socials ha negat retalls al
finançament de les ONG estatals d’acció social, dóna xifres
d’enguany, però no afirma ni nega res sobre el futur. La
recaptació total de la casella de fins socials de l’IRPF i de
societats puja a 395 milions d’euros, 131 milions més que a
l’any 2019, en concret afirmen que 361 procedeixen de l’IRPF
i 34 de l’impost de societats. Insisteixen que el cent per cent
d’aquesta recaptació va al Tercer Sector i, en concret, les
associacions estatals del Tercer Sector d’acció social reben
68,5, uns 20 milions més que a l’any 2019.

El que passa, afegeixen, és que la recaptació de la casella
social de l’impost de societats, es reparteix també entre
organitzacions ecologistes i de cooperació internacional.
Atenció, i aclariré una cosa, interès social no vol dir només
acció social i vostès ho saben, també inclou projectes de
cooperació i mediambientals i així ho estableix la Llei 6/2018
de pressuposts generals de l’Estat, disposició addicional (...),
assignació de quantitats d’activitats d’interès general,
considerades d’interès social. 1. L’Estat ha de destinar a
subvencionar activitats d’interès general, considerades d’interès
social, amb la forma que s’estableixi reglamentàriament un
0,7% de la quota íntegra -íntegra- de l’impost sobre societats.

I la disposició addicional sisena diu, assignació de
quantitats a activitats d’interès general, considerades d’interès
social. L’Estat ha de destinar a subvencionar activitats d’interès
general considerades d’interès social, amb la forma que
s’estableixi reglamentàriament.

Per tant, com a reflexió nosaltres el que diríem és que
aquestes quantitats arribin a qui realment ho necessita, no s’han
de perdre pel camí i en temps de crisi el Tercer Sector
adquireix més importància que mai, perquè supleix les
mancances de les administracions i arriba on elles no arriben.
Per a nosaltres aquest futurible significa que l’IRPF serà el
86% autonòmic, 14% estatal i l’impost de societats del cent per
cent passarà el 77 a assumptes socials i el 23 per a projectes de
cooperació i mediambientals.

Per tant, pensam que és un futurible. Nosaltres creiem que
en aquests moments no hem de fer proposicions no de llei de
coses que encara no estan confirmades. En arribar comptarem
i per suposat, ja ens manifestarem quan ens haguem de
manifestar. Pensam que en aquests moments, quan les lleis
estan aprovades, fetes i nosaltres fem proposicions no de llei
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dirigides a canviar coses que ja hi són, no ens fan ni cas, així és
que ara fer això, em sembla molt bé, és un brindis..., no sé si al
sol, és una manifestació de bones intencions. Nosaltres pensam
que està feta amb esperit constructiu, però en aquests moments
ens hi abstindrem. No vull dir que en un futur, quan les coses
siguin reals i siguin presents, nosaltres no tenguem una altra
visió i una altra opció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades. La
veritat és que sembla mentida que el PP que darrerament
defensa tant l’autonomia financera i de les administracions
autonòmiques i locals, ens presenti aquesta PNL que
precisament insta a rectificar el Govern de l’Estat perquè el
percentatge de la participació de l’Estat del 0,7% de l’IRPF,
augmenti respecte el percentatge de la participació de la
comunitat autònoma. 

És que el que entenem nosaltres és just el contrari, el que
hem de fer és reivindicar en tot cas una major participació a la
nostra comunitat autònoma sobre el 0,7% de l’IRPF per poder
invertir en projectes que beneficiïn entitats del Tercer Sector a
les Illes Balears. Que, precisament, em va cridar molt l’atenció
quan ho vaig llegir perquè a les comunitats on governa el Partit
Popular, a Múrcia, a Castella-Lleó, a Madrid, la Sra. Cristina
Mayor parlava de Galícia, reclamen tot el contrari del que vostè
avui ens demana aquí.

Des de l’any 2017 la quantia que ens arriba de la casella del
0,7% de l’IRPF s’ha incrementat en un 35%, passant de
finançar 77 projectes d’àmbit autonòmic a 137. Aquesta
evolució per a nosaltres és totalment positiva i més ara si cal
amb la situació agreujada per la COVID-19 aquí, a les Illes
Balears.

Gràcies a aquest increment els governs progressistes, les
entitats del tercer sector social de la nostra comunitat autònoma
podran rebre un import superior de subvenció per destinar més
projectes i recursos a projectes d’interès social. A més, ara, en
un exercici de transparència, també es coneix què recapta i rep
cada comunitat autònoma.

A l’any 2020 les Illes Balears rebran 555.000 euros més que
l’any 2019. O sigui, que hem passat de la darrera convocatòria
del Partit Popular de 2.300.000 a 4,7 milions d’euros en total.

La Conselleria d’Afers Socials va publicar la convocatòria
per subvencionar programes dirigits a persones en situació
d’especial necessitat i ha destinat 8 milions d’euros per al
període 2020-2021. Tot això a càrrec de l’assignació tributària
del 0,7% de l’IRPF. Aquesta convocatòria, és cert, té un
caràcter bianual la qual cosa permet aportar una estabilitat

pressupostaria i organitzativa dels programes i dels projectes
que es volen dur a terme.

Si l’argument del Partit Popular és que l’Estat perd part del
finançament del percentatge de la participació del 0,7 de
l’IRPF, els he de dir que això no és del tot cert perquè es
compensa via impost de societats. És veritat que l’Estat ha
passat de participar el 16% al 14, però aquests 2 punts perduts
queden compensats perquè l’impost de societats i l’IRPF han
sumat un 27% més en relació amb les subvencions de l’any
passat. 

Per tant, per tots aquests motius no podem donar suport a
aquesta proposició no de llei en els termes establerts.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Ara té la paraula la Sra.
Durán per contradiccions, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, i gràcies al partit Ciutadans, al Sr.
Juanma Gómez, pel suport a aquesta proposta. 

EAPN, CERMI, Salut Mental i totes les institucions que
representen el Tercer Sector dins el món de l’acció social estan
en contra d’aquest repartiment.

Tots els partits polítics tenim signat aquí, al Parlament de
les Illes Balears, un pacte per la inclusió social i en contra de
la pobresa amb EAPN. EAPN és la primera que s’ha aixecat en
contra d’aquest nou repartiment, és la primera que ha dit que és
una retallada sense fins i tot haver-se assegut amb les entitats
del tercer sector. El Govern i el vicepresident, el Sr. Iglesias, el
conde de Galapagar, de manera unilateral decideix modificar
el repartiment i, a més, aquest senyor, que no sabem si serà
imputat o no ben aviat, doncs, resulta que sempre s’ompl la
boca de la paraula consens, sempre s’ompl la boca de la paraula
consens, i del diàleg social. Bé, doncs, del primer que es
queixen les entitats socials és que es varen assabentar per un
comunicat de la Secretaria d’Estat, de la Vicepresidència, del
Sr. Iglesias.

Això és el primer que vull dir. Nosaltres estam en contra
que s’augmenti a les comunitats autònomes el finançament per
a acció social? No, de cap de les maneres. Què creiem que la
manera és llevar-ho del repartiment del 0,7 d’IRPF i de
l’impost de societats? Sí, evidentment, creiem que hi estam en
contra, perquè creiem que no, per una banda, es pot augmentar
posant la casella de l’impost de societats i, per l’altra, els lleva
gran part perquè el que abans era just per a les entitats que
feien acció social i temes socials ara evidentment també s’ha de
dividir amb les entitats que es dediquen al desenvolupament i
també al medi ambient. No només això, però, sinó que,
evidentment, els fan una retallada d’un 6% quan, torn a repetir,
com a poc se’ls ha triplicat la demanda d’ajuda social a
aquestes entitats.
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Nosaltres no només pensam això sinó que el Partit Popular
en el Congrés de Diputats va presentar una proposta per instar
el Govern a impulsar un fons per al Tercer Sector perquè
puguin afrontar les noves necessitats creades pel coronavirus.
Encara no sabem què votaran els senyors del Govern, però, ara,
en aquest moment, la veritat ens sembla que no és el moment,
no just d’un dia per l’altre i sense haver intentat consensuar, no
és el moment de llevar-los un sol euro a les entitats socials. I si
s’havia de fer un repartiment superior a les comunitats
autònomes, que jo ho crec que hi ha comunitats autònomes que
estan contentes de rebre aquest 6% més, però ara no era el
moment de llevar-los-ho a les entitats socials, s’havia d’haver
compensat les comunitats autònomes d’un altre fons, però no
del 0,7, no del 0,7. Al final ho arribarem a pagar tots. 

I el que jo no puc entendre de cap de les maneres és que els
partits d’esquerres, que sempre creuen, sempre diuen estar al
costat del més vulnerable, quan arriben al Govern no just el
primer que fan és fer càrrecs de confiança tots els seus amics
del costat, sinó que el primer que fan és retallar precisament a
les entitats dels més vulnerables. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 10869/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11126/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a iniciatives contra la
discriminació de persones LGTBI amb diversitat funcional.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11126/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
iniciatives contra la discriminació de persones LGTBI amb
diversitat funcional.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Per part de les entitats que lluiten pels
drets de les persones del col·lectiu LGTBI i també de les
persones amb discapacitats diverses s’ha denunciat

nombrosament la infantilització que pateixen les persones que
justament són LGTBI i que a més tenen algun tipus de capacitat
diversa, perquè se les considera com a privades de
desenvolupar la seva orientació i sexualitat o expressió de
gènere. Se senten així i és una realitat que viuen dia a dia.

Normalment se les oculta a l’àmbit familiar, però també a
l’àmbit laboral i en moltes ocasions pateixen una doble i fins i
tot una triple discriminació, tenint en compte que
l’heterosexualitat pressuposada com a normativa a la nostra
societat, també es pressuposa com a normativa també als
àmbits assistencials. Es prioritza, per tant, la discapacitat i
s’anul·la l’orientació, la identitat de gènere, tot plegant
redundant amb una minva de l’estat psicosocial d’aquestes
persones.

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat,
de l’any 2006, va donar poder a les persones amb discapacitats
diverses per poder ser líders de les seves vides, perquè això, a
més, ajudava a aportar diversitat a la nostra societat. 

Nombroses entitats, i entre elles el CERMI, el Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, a
l’any 2019 va emetre un manifest, coincidint amb les jornades
de l’orgull LGTBI, on volia reforçar la lluita contra aquesta
doble discriminació i reclamava que la futura llei estatal, la
futura llei orgànica estatal per a la igualtat i contra la
LGTBIfòbia recollís aquests aspectes que ells anunciaven.
Deien: “nos negamos a que un diagnóstico colonice nuestra
existencia ocultando a la propia persona: con dignidad y
derechos. Porque tenemos que ayudarnos a salir de esos
armarios que la sociedad nos impuso y que nos apartan de la
vida en común. Espacios ocultos que nos condenan a una
minoría de edad perpetúa en el acceso esferas clave para
nuestro desarrollo individual y grupal como son los afectos y
las sexualidades”. 

Persones, per tant, que reclamaven que s’acabàs ja amb
aquesta, el que ha estat fins ara una comunitat discreta i aïllada
i sense finestres d’expressió, com expressaven.

Això ha dut, a més, que s’hagin subscrit diversos convenis,
alguns que voldria destacar: el conveni entre la Fundación
ONCE, el CERMI i la Federació d’Associacions de Gais i
Lesbianes de l’Estat per protegir i promoure aquests drets
conjuntament perquè, tant a les persones LGTBI com a les
persones amb capacitat diversa, els uneixen episodis de
discriminació, d’exclusió i també algunes vegades,
malauradament, han patit delictes d’odi. Per tant, és necessari
un enfocament interseccional per poder lluitar contra aquestes
actituds.

La representant de l’ONCE deia a més que l’espai laboral
és l’espai idoni a més justament per la discriminació, perquè les
persones que hi són es juguen el seu mitjà de vida i és un espai
a més on es produeixen tot tipus de discriminació
malauradament, com deia.

Per tant, cal suprimir barreres mentals i també físiques, fins
ara... amb la llei fins i tot d’accessibilitat de les Illes Balears
parlàvem de barreres físiques, però també hem de parlar de
barreres mentals.
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Altres convenis com el subscrit també per la Fundación
ONCE i la Federació de Gais i Lesbianes de l’Estat i diverses
fundacions encarregades de promoure l’ocupació han treballat
justament per promoure aquesta diversitat en el teixit
empresarial espanyol i per fer que les empreses siguin
competitives, però també diverses.

Aquestes discriminacions habituals que, com deia, a més cal
sumar-hi no només a la discapacitat sinó també discriminacions
pel fet de ser dona, per ser persona LGTBI, per ser persona
migrada, per ser persona que té alguna malaltia, per tenir VIH
són combinacions que donen dobles i triples discriminacions
que segons la representant de la Federació de Gais i Lesbianes
de l’Estat cal lluitar.

S’han d’imposar mesures de difusió, de sensibilització, de
formació i d’assessorament per evitar aquests delictes d’odi,
per evitar aquestes discriminacions i perquè la diversitat
afectivosexual també formi part de les agendes de les empreses.

Per tot plegat demanam tres punts molt senzills: un a
l’Estat, que en aquesta futura llei orgànica d’igualtat del
col·lectiu LGTBI contra la seva discriminació es faci un reforç
específic a aquelles persones que tenen capacitat diverses.

En el segon punt demanam al Govern de les Illes Balears
una especial atenció al col·lectiu per garantir el seu complet
desenvolupament de la seva identitat a través de les xarxa
assistencial del Govern de les Illes Balears.

I en el tercer punt demanam també al Govern que col·labori
amb les entitats del tercer sector, però també amb les entitats
encarregades de la protecció dels drets del col·lectiu LGTBI
per fomentar tot tipus d’iniciatives de visibilitat, per lluitar
contra la discriminació i que es promoguin estudis, protocols i
guies per donar una atenció específica a les persones que són
objecte d’aquesta iniciativa parlamentària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentem avui aquesta
proposició no de llei de suport i contra la discriminació de les
persones LGTBI amb diversitat funcional, una de les
peculiaritats que més caracteritza la raça humana és que els
humans som diversos, tenim una sèrie de característiques en
comú que ens cataloga com a espècie humana, però cada humà
té característiques i capacitats diferents que ens fa ser únics i
diferents amb la resta de l’espècie humana.

A la nostra societat hi ha persones amb diversitat funcional,
els classificats com a discapacitats, un col·lectiu abandonat o
ignorat per les institucions i per la societat en matèria de
sexualitat. En aquest col·lectiu, hi ha hagut la tendència
d’infantilització, a privar-los de la seva sexualitat com si no

tenguessin interès en la sexualitat o fossin persones asexuades.
La sexualitat en la diversitat funcional ja de per si és un gran
tabú. 

Aquesta ignorància de la seva sexualitat influeix
negativament en les persones amb diversitat funcional, influeix
perquè no puguin accedir a una sexualitat plena i efectiva i
s’agreuja encara més quan parlem de diversitat sexual en la
diversitat funcional.

Des d’Unidas Podemos donam suport al plantejament de
CERMI, que demana considerar que la futura llei orgànica de
la igualtat de les persones LGTB i per la no discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere
o característiques sexuals ha de reforçar la protecció de les
persones LGTB amb discapacitat per estar exposades a una
major intensitat d’exclusió.

La discriminació que pateixen les persones LGTBI és una
lluita que ens hem compromès a pal·liar en aquesta legislatura.
En aquesta mateixa cambra hem tengut debats en aquest sentit
i quasi per unanimitat totes les formacions polítiques veiem la
problemàtica de discriminació que pateix aquest col·lectiu.
Hem aprovat diverses iniciatives en aquest sentit.

Les persones amb diversitat pateixen ja de per si una
problemàtica discriminació per a que quan parlem d’LGTBI
amb diversitat funcional parlem de doble o triple discriminació.

Les administracions públiques han de vetllar pels ciutadans
i han de prendre mesures en matèria de formació i
sensibilització en la diversitat afectivosexual, familiar i de
gènere. 

És per aquest motiu que presentem aquesta proposició no de
llei que demana incloure dins la futura llei orgànica per la
igualtat de les persones LGTBI una especial esmena al
col·lectiu de persones LGTBI amb diversitat funcional.

També instem el Govern, en coordinació amb la resta
d’administracions de les Illes Balears, a impulsar mesures
oportunes per tal de prestar una especial atenció a les persones
LGTBI amb diversitat funcional que són o puguin ser objectes
de cura per part de l’administració.

També demanem desenvolupar amb col·laboració amb el
tercer sector i les entitats LGTBI iniciatives i matèries que
impulsin la visualització de les persones LGTBI amb diversitat
funcional que evitin la seva discriminació.

Per tot això, des d’Unides Podem demanem a tots els grups
parlamentaris el suport a aquesta iniciativa en favor de les
persones LGTBI amb diversitat funcional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. “A las personas con
discapacidad nos cuesta más salir del armario, se nos trata de
peor manera. En una sociedad que tiende a infantilizarlos para
muchos es imposible aceptar su homosexualidad sin apoyo
familiar o del entorno. A Alejandra, nombre ficticio, le gusta
la ropa masculina, pero necesita ayuda para ir a una tienda,
si a su familia no le parece bien la prenda que elige no se la
compran. Tiene cerca de 40 años y quiere teñirse el pelo,
tampoco puede. Su cuerpo no le responde, sus deseos se
extinguen si al verbalizarlos sus padres se niegan a cumplirlos.
Lo que jamás les ha confesado es que le atraen las chicas. Ella
misma apenas sabe qué significa eso. El armario de Alejandra 
tiene doble fondo, en uno guarda su homosexualidad, en el
otro su discapacidad intelectual.”

Això és l’inici d’un article que vaig llegir a El País al juliol,
juliol d’enguany, i era de Virginia López Enano.

He volgut fer aquesta introducció perquè nosaltres davant
aquesta proposta que es presenta avui damunt aquest tema no
podem estar-hi més que d’acord. Ratificaria totes i cadascuna
de les paraules que han dit els meus predecessors. Creiem que
és una necessitat -necessitat.

És totalment injust -totalment injust- aquest doble armari
que pateixen les persones que ja pateixen una discapacitat,
qualsevol sigui la seva discapacitat, perquè a més -perquè a
més- hi ha persones que disposen d’un entorn familiar propici
i que els ajuda, que també continuava en aquest article amb una
altra persona que narrava que en aquest cas sí que tenia la sort
que la mare l’entenia i sí que tenia la sort que la mare
l’acompanyava a la perruqueria a tenyir-se els cabells o que
cada dia li pintava els ulls perquè ell no podia ni tan sols pintar-
se els ulls, però és que això no és el normal i nosaltres creiem
que s’ha de lluitar. 

Per tant, estam d’acord amb els tres punts que es proposen,
estam d’acord amb l’exposició de motius. Evidentment, ja érem
conscients que quan el CERMI a l’any 2019 va emetre aquest
manifest, que coincidí amb l’Orgull Gai, on es declarava la
necessitat urgent d’avançar en el reconeixement de les persones
LGTBI dintre del col·lectiu de persones amb discapacitat, per
tant, nosaltres hi votarem a favor. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sr. Ferrer, vostè ha exposat una
iniciativa juntament amb el Grup Unidas Podemos i no pot
intervenir el Sr. Ensenyat de MÉS per Mallorca, però estic ben
seguir que també s’afegiria un poc a aquestes paraules, no?, i
és que són iniciatives que se sumen ja una trajectòria que duim
a aquesta comissió de sumar voluntat explícita a més a més

d’eliminar qualsevol tipus de... o dur iniciatives que eliminin i
lluitin contra la discriminació, la vulneració dels drets de les
persones i especialment de les persones discriminades com és
encara a la nostra societat, les persones LGTBI. Per tant, és
evident i fa palès el nostre suport, vostès l’han conegut d’altres
intervencions.

Fixi’s si hi estam en línia explícita, que nosaltres, com a
Ciutadans, i a unes paraules que es varen dir en el plenari em
sembla d’aquesta setmana, no ens ficarem mai en el llit de les
persones per incidir en la seva voluntat de llibertat d’orientació
sexual, no ho farem lògicament, només faltaria!, però sí ens
ficarem en la situació de les persones que veuen vulnerats els
seus drets a la llibertat d’orientació sexual quan hi hagi
manifestacions de qualsevol tipus, siguin públiques o privades,
que vulnerin els seus drets fonamentals com a persones i com
a ciutadans. I en aquesta línia donarem suport a iniciatives
d’aquest tipus.

Jo li faria una esmena in voce per millorar sempre
evidentment, però sobretot per afegir una entitat que nosaltres
ahir, una plataforma, un espai de debat públic que hi participen
grups parlamentaris, entre els quals el nostre i entitats també
del Tercer Sector, vostès les esmenta aquí, però crec que vàrem
oblidar-les ja a altres comissions i es va aprovar ja una esmena
per part de Ciutadans, ahir també a una iniciativa semblant, que
és el Consell LGTIB. Per tant, li suggeria que en el tercer punt,
on parla de “col·laboració amb el tercer sector”, es faci un
esment especial també al “Consell LGTIB de les Illes Balears”,
que, com vostè sap, és un òrgan que es promou també des de la
Conselleria de Presidència. Entre altres coses perquè és un bon
òrgan de debat i assessor, precisament per la participació en
aquesta llei que està en tramitació, en consulta pública, va
acabar el mes de juliol i que ha fet a través de les seves
comissions moltíssimes aportacions.

Però a més li diré que uns dies després de vostès enregistrar
aquesta iniciativa, el meu Grup Parlamentari Ciutadans va
presentar una proposició no de llei en què instava que a les
persones amb discapacitat i amb diversitat funcional es tenguin
en compte els seus drets i, particularment, les relacions i el dret
a l’exercici i desenvolupament de l’oci i el temps lliure, que sé
ben cert que hi donaran vostès suport, no parlava expressament
d’un col·lectiu, sinó de tota la població, perquè són
precisament les administracions públiques, entre ells
ajuntaments per manca de recursos, que no poden facilitar
precisament aquesta accessibilitat i també l’eliminació de
barreres físiques, o recursos insuficients per sensibilitzar la
població, en la línia de la coeducació i la no discriminació.
Però bé, és un fet simplement que ha de reforçar el nostre
compromís amb la proposta que vostès duen aquí avui.

Jo trob que ha d’arribar un moment en què no s’hagin de
presentar evidentment aquestes proposicions no de llei, que
nosaltres sempre aplaudirem i suportarem totes i cada una de
les iniciatives amb aquest reconeixement als drets i la no
discriminació dins la diversitat i orientació sexual de les
persones a cada un dels àmbits. I on hi ha una doble i quasi
triple discriminació és en aquestes persones que tenen qualque
situació de discapacitat o fins i tot de vulnerabilitat, les
persones que no tenen precisament recursos per poder dur a
terme la seva identitat a l’àmbit de la seva orientació sexual, i
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parl d’intervencions, parl de tota aquesta transformació costosa
que encara suposa a tots els àmbits de la integritat de la
persona.

Li dic que donarem suport, li dic que està molt ben
argumentada, molt ben estructurada i li deman que consideri
vostè l’aportació in voce que he fet sobre aquest ens, que és el
Consell LGTBI de les Illes Balears, em sembla que el lloc
correcte és al punt 3, però si vostè considera que ha de ser al 2
o un afegit, ho deix a la seva consideració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
breu, simplement recordar que fins i tot a les obres còmiques,
a les grans tragèdies, a molts d’episodis de la literatura de
ficció o de la història real, la rialla, la burla, fer befa de l’altre
que és diferent de nosaltres, que pensam que és inferior a
nosaltres, és un càstig amb tota regla.

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa que avui es
presenta, aquest doble armari que han d’enfrontar persones que
tenen una discapacitat, un dels quals és la rialla de la resta, la
burla de la resta, i l’altre és el fet de no poder estimar com
consideren que han d’estimar, en no poder dir i expressar la
seva sexualitat com consideren que l’han d’expressar.

És cert que se’ls ha negat la sexualitat a aquestes persones
amb una discapacitat, se’ls ha negat -que seria tema d’un altre
debat- la procreació a aquestes persones amb discapacitat, el fet
de poder ser mares o pares, el fet d’enamorar-se i el fet de viure
la sexualitat com considerin, perquè ni ells mateixos
s’atreveixen moltes vegades a plantejar la manera com volen
estimar, sinó simplement aquella que els plantegen els seus
progenitors.

Pensam que, a banda de signar, que així serà avui, d’arribar
a l’acord de tirar endavant aquesta proposició no de llei, crec
que hem de fer una aposta pública i individual per fer tolerància
zero a qualsevol acudit que tengui a veure amb aquesta
discriminació per mor de la discapacitat, per mor de la
sexualitat, pensam que no ho hem de consentir ni a ca nostra ni
als nostres familiars ni a les nostres vetllades amb amics ni fins
i tot en els llibres que llegim, pens que nosaltres hem de ser el
primers a donar exemples i sobretot donar-nos exemples a
nosaltres mateixos que això no pot ser; és a dir, no pot ser que
facem desgraciats els altres per les nostres barreres mentals.

Així que jo propòs aquí, jo fa estona que ja ho aplic a la
meva pròpia vida, deixem-nos de posar barreres als altres i de
pensar com han de viure els altres i deixem que els altres
visquin com els doni la gana, si tenen una discapacitat és una
barrera, si tenen una diferència sexual en allò que
tradicionalment s’ha pensat que és una sexualitat correcta és

una altra barrera, i el fet que nosaltres ens en riguem o no
acceptem com són és una triple barrera, i fins i aquí en podria
posar moltes més d’una vida quotidiana que sempre planteja
handicaps per a aquestes persones.

Vull recordar que educar els petits en la igualtat, en la
tolerància és fàcil perquè són cervells que no tenen màcula,
però reeducar els gran és molt més difícil, però ningú no ha dit
que seria fàcil i, per suposat, estic segura que no és impossible.

Així que tot el nostre suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants per una temps màxim de
cinc minuts. Sr. Ferrer, pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president, i gràcies a tots els grups presents en
aquesta comissió pel suport que han expressat.

Començant a contestar pel que comentava la representant
d’El Pi, és cert, la discriminació afecta tots els àmbits de la
nostra societat, des del llenguatge verbal a la ficció, fins arribar
a altres àmbits que interpel·len encara més la llibertat de
l’individu. Jo, per completar l’exposició que havia fet al
principi, volia parlar d’altres iniciatives que, com comentava la
Federació d’Entitats Gais i Lesbianes de l’Estat que havien dut
a terme una sèrie de convenis amb l’ONCE, amb el CERMI,
però també tenen altres convenis amb el món empresarial, fins
i tot amb una entitat encarregada de posar en pràctica
programes estratègics adreçats al diagnòstic de realitats en
empresa i la inclusió de la realitat LGTBI a moltes empreses,
per tant l’àmbit laboral que és, justament, una de les potes que
s’ha de tenir molt en compte. I a més fent feina justament amb
empreses tals com Telefònica, Amazon, Vodafone, Axa i
Airbus, vull dir, empreses gens sospitoses de ser
socialcomunistes, com de vegades se’ns acusa als que intentam
defensar els drets de les persones LGTBI, sinó també empreses
que ja comencen a posar a les seves agendes un punt de
consciència i a posar en valor qüestions com són la igualtat de
totes les persones, siguin quines siguin les seves
circumstàncies.

Agrair a la portaveu del Partit Popular, no em pensava mai
que diria jo aquestes paraules, però avui hem tengut una
coincidència plena, i vull agrair que hagi llegit aquí, en aquesta
comissió, el testimoni d’Alejandra, aquesta jove que
manifestava precisament un dels problemes que jo anunciava
a la meva intervenció inicial, la infantilització; és a dir,
persones ja adultes que l’únic entrebanc que tenen a les seves
vides és una capacitat diversa, però que volen desenvolupar-se
amb total llibertat i autodeterminar-se en la seva orientació
sexual i que no poden fer-ho perquè precisament encara, dins
ca seva, de vegades el poder de l’amor és com a massa poderós
fins i tot, a ca seva els segueixen tractat com a infants. Per tant,
és un tema important que es faci aquest incís i que no ens hem
de ficar en les famílies, dins les cases o dins el llit de ningú,
però de vegades aquest tipus d’iniciatives serveixen també per
crear consciència a moltes famílies.
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I això que deia abans, que aquestes actituds que de vegades
es fan en nom de l’amor o en nom de la cura, vegin de vegades
els progenitors de quina manera poden estar equivocats i
puguin servir tot plegat aquests debats que tenim aquí també
per canviar aquestes actituds.

Finalment, la intervenció del diputat de Ciudadanos,
totalment d’acord amb incloure la participació del Consell
LGTBI de les Illes Balears en el tercer punt, que quedaria
redactat d’aquesta manera, després ho passaré al lletrat, però
simplement per anunciar-ho, tercer punt: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
desenvolupar, en col·laboració amb el Tercer Sector,
especialment aquelles entitats centrades en persones amb
discapacitat, el Consell LGTBI de les Illes Balears i les entitats
LGTBI...”, i llavors quedaria tot igual, per tant, quedaria inclòs
en aquest aspecte.

Ja ho vaig esmentar a una comissió ahir, el Consell LGTBI
envia tots els seus membres quan hi ha un projecte de llei
perquè es pronunciïn sobre els aspectes que consideren que
s’han de millorar, aleshores, com que interpel·làvem l’Estat en
el primer punt de la proposició no de llei, crec que també és
prou idoni que pugui treballar-se aquesta qüestió que hem
exposat avui, i que sembla que tots hi estam d’acord, pugui
treballar-se en el si d’aquest consell.

Vull dir-li també, i això no és una reflexió adreçada a ells,
sinó que és una reflexió adreçada a tots, que ahir parlava i
considerava que estàvem d’enhorabona per tenir aquesta
unanimitat avui en parlar d’aquestes qüestions, jo només vull
ressaltar, vull subratllar que el que vivim avui és un miratge,
avui ens falta un grup, un grup d’extrema dreta, és un grup que
s’ha distingit, des de la seva creació, justament per anar en
contra del que nosaltres hem plantejat aquí d’igualtat de les
persones, i, per tant, precisament per això, perquè encara hi ha
una extracció de la nostra societat que, a més, està representada
en seu parlamentària, per un partit que promou aquest tipus
d’iniciatives cada vegada que té l’oportunitat d’obrir la boca,
és més necessari encara que nosaltres ens plantem, els
demòcrates ens plantem, els que lluitam per la igualtat ens
plantem i seguim plantejant aquest tipus d’iniciatives.

Tant de bo arribi el moment que no s’hagin de plantejar!
Però almanco encara hem de seguir lluitant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Lletrat, ha quedat clar com
quedaria la proposta?

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull donar les
gràcies a tots els partits pel suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Queda, per tant, aprovada per unanimitat.

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