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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4718/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la intimitat de
les persones quant a la seva orientació sexual.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4718/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de
la intimitat de les persones quant a la seva orientació sexual.
Per a la seva defensa intervé, per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Ferrer per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Com posa a l’exposició de motius,
que vàrem intentar que fos el més detallada possible per poder
resumir tots els fets que nosaltres volem tractar avui, l’octubre
del 2020 un ciutadà del País Valencià va ser jutjat en un judici
en què es tractava el divorci amb la seva esposa, va ser jutjat
pel fet de la seva condició d’homosexual.

En aquest cas la seva orientació sexual es va tractar durant
el judici, va intentar provar-se i fins i tot va ser negada respecte
de la que havia estat expressada pel mateix acusat i se’l va
arribar a culpar d’haver-ho ocultat a la seva esposa, la qual se’n
volia divorciar i li demanava una indemnització per haver-li
ocultat aquest suposat fet, cosa que va donar lloc a la sentència
d’aquest tribunal, afortunadament revocada posteriorment per
l’Audiència de València, però que no lleva valor a la qüestió
que nosaltres volem dur avui.

En aquest moment, per tant, es va fer el que nosaltres
entenem com a un judici públic de l’orientació sexual d’una
persona i venia a llançar bàsicament un missatge que és el
missatge que s’ha llançat gairebé sempre des de les persones
que practiquen l’homofòbia i que practiquen l’odi dins la seva
quotidianitat, que és dir als homosexuals o a les persones
LGTBI que s’amaguin i que ocultin la seva identitat.

En aquest cas, l’homosexualitat va servir per obrir un judici,
en aquest cas, el qual, a més, va ser moral, i es va gairebé
tractar com si l’homosexualitat fos quelcom que arruïna les
vides.

Joaquim Bosch, portaveu de Juezas y Jueces por la
Democracia du analitzant fa temps aquesta qüestió i ha explorat
una línia jurisprudencial sobre aquesta qüestió i s’han adonat

que en molts de casos diverses sentències arriben a comparar
o equiparar l’homosexualitat amb patologies i que en aquest
cas, a més, l’objectiu de la sentència, que havia de ser la de
declarar nul el matrimoni, en lloc d’això va sancionar
l’homosexualitat d’un dels implicats.

El mateix magistrat Bosch conclou que, si bé l’article 73.1
del Codi Civil estableix una sèrie de preceptes pels quals el
matrimoni podia ser considerat nul, el que ve a fer aquesta 
sentència a la qual ens referim és comparar l’homosexualitat
amb una malaltia, i això no només ha passat aquí, sinó, com
deia abans, en altres casos similars. Segons Bosch, la justícia
entén l’homosexualitat sota la biologia, per la qual cosa
considera que si algú és homosexual mai no podria tenir una
relació heterosexual i oblida així la bisexualitat i oblida
evidentment la intimitat de les persones.

La sentència dictada, a més, va fer pública un fet que
pertany a la intimitat exclusiva de la persona i que aquesta pot
revelar en el moment que ella vulgui, va fer públic el fet de la
seva orientació sexual i això infringeix, per tant, preceptes que
consideram preceptes legals i sobretot de drets humans.

En aquest judici moral, a més, es pretenia que... venia a
demostrar com si la justícia hagués de tutelar els drets
fonamentals i la intimitat de les persones, qüestió que no hauria
de ser així, n’hi ha prou a mirar l’ordenament jurídic en relació
amb drets humans tant a l’àmbit europeu, ho tenen a l’exposició
de motius, com a la Constitució Espanyola, tenim tres articles
que s’hi refereixen, així com en àmbit més proper, com la Llei
8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia a les
Illes Balears, estableix concretament que cap persona no ha de
ser interrogada sobre aquest particular.

Per tot això, la proposició no de llei, que esperaríem que
tengués el màxim consens possible, és fer un toc d’atenció
sobre aquesta qüestió, fer-nos ressò d’aquesta problemàtica que
malauradament sembla que no queda aïllada en el cas que he
descrit fa uns moments i que puguem elevar al Govern
d’Espanya que faci totes les tasques possibles perquè hi hagi
una prohibició expressa a jutjar l’orientació sexual de les
persones en tots els procediments i en totes les jurisdiccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Aquesta proposició no de llei
que avui portem a debat en aquesta cambra va ser aprovada el
passat 15 de maig a la Comissió de Polítiques d’Igualtat de
Gènere i del Col·lectiu LGTBI a les Corts Valencianes.

Aquesta iniciativa, promoguda per Unidas Podem a les
Corts Valencianes, va ser signada també pel Grup Parlamentari
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Socialista, el Grup Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari
Ciutadans, juntament amb el Grup Parlamentari Compromís.

Trobem important que aquest parlament també es manifesti
en aquest sentit perquè és imprescindible que les persones
LGTBI vegin que les seves institucions estan al seu costat i per
continuar promovent l’esforç dels drets LGTBI.

Tal i com ha dit el diputat Sr. Ferrer, no tornaré novament
a exposar tot aquest cas del Sr. Javier Vilalta, però sí esmentaré
que el passat 22 de juliol l’Audiència Nacional de València va
revocar la condemna de Javier Vilalta per ocultar la seva
homosexualitat suposadament a la seva dona.

Des d’Unides Podem entenem que aquest ciutadà no només
ha estat condemnat injustament, sinó també jutjat en revelar-se
en una sentència pública la presumpta orientació sexual i, per
tant, s’ha vulnerat el dret fonamental a la intimitat previst a
l’article 18 de la Constitució Espanyola, així com en la llei
orgànica que desenvolupa aquest dret fonamental, l’1/1982.

Creiem que cap persona no hauria de veure’s a la situació
d’haver de donar explicacions sobre quina és la seva sexualitat
en un procediment judicial, essent a més els jutges i els
tribunals els que precisament han de tutelar judicialment la
intimitat de les persones.

És per aquest motiu que demanem el suport de tota aquesta
cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular, Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bona tarda, president. Aquesta PNL dins la seva
exposició de motius, que després també ens l’ha remarcada el
diputat del Partit Socialista, el que pretén amb el fons del punt
que demana és que es jutgin totes les persones amb igualtat,
sigui quina sigui la seva orientació sexual. Nosaltres amb això
podem més que estar-hi d’acord. Per tant, li donarem suport.

Sí que és veritat que volem dir que aquí dins aquesta
exposició de motius es fa referència a una sentència, però
també, pel que nosaltres sabem, aquesta sentència en el seu
moment després va ser revocada per l’Audiència Provincial de
València, si no vaig equivocada. Per tant, creiem que la justícia
sí que va per aquest camí, va cap al fet que tothom pugui ser
jutjat en igualtat, independentment de la seva orientació sexual,
faltaria més!, com nosaltres sempre hem defensat.

En aquest tipus de propostes sempre hem estat a favor de la
igualtat dels drets de qualsevol persona. Per tant, nosaltres li
donarem suport.

Donar suport a aquest proposta no significa anar en contra
de la legislació espanyola, significa adaptar al temps i adaptar

totes aquella legislació -i nosaltres aquí com a diputats ho fem
cada dia- a les realitats i les necessitats i al que ja fa molt de
temps s’hauria d’haver fet i al que ja normalment sense una
modificació normativa hauria de ser possible a Espanya, al
nostre estat.

Per tant, hi estam d’acord i hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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, molt bona tarda a tothom. Vostè ho ha
esmentat, Sra. Mayor, el Grup Parlamentari Ciutadans va
subscriure aquesta iniciativa, aquesta proposició no de llei que
es va presentar arran d’aquest cas que va succeir a la Comunitat
Valenciana.

I si vostès s’haguessin adreçat al meu grup parlamentari a
subscriure-la, l’haguéssim signada també i l’haguéssim
presentada conjuntament, perquè saben vostès que quan se
cerca el major nombre de consens i d’iniciatives signades
conjuntament pels grups, algunes interessen, altres no, sobretot
si hi ha antecedents de suport, el que haguéssim fet és
presentar-la aquí juntament amb vostès i, a més a més, projectar
un major consens en aquesta reivindicació, independentment
del resultat de la votació d’alguns grups que puguin qüestionar-
la.

Per altra banda, avui és el Dia internacional de la
bisexualitat i vull fer una manifestació del nostre suport a tota
aquesta lluita contra la bifòbia i contra les situacions intolerants
que es puguin fer, agressions, intimidacions, etc., que,
malauradament, a la nostra societat encara hi són.

I també vull fer una autocrítica que ens hem de fer aquest
legislatiu, nosaltres, com a legislatiu i el legislatiu que pertoca
al Congrés i al Senat, a les Corts espanyoles, perquè som els
que hem de modificar la legislació que encara fa que els jutges
i els tribunals apliquin una llei en base a un Codi Civil..., o
alguna normativa que encara no s’ha adaptat a una norma
suprema com és la Constitució Espanyola la qual cita
explícitament la no discriminació i l’obligació dels poders
públics de tots els àmbits, legislatiu, executiu i judicial,
precisament d’avançar en aquesta implementació en la igualtat
d’oportunitats i la no discriminació, és a dir, de tots els
preceptes de la Constitució Espanyola, article 9.2. 

També vull dir que tot i que estam d’acord amb el que
s’insta aquí, implícitament es dona a entendre una reprovació
a aquest jutjat o a aquest cas. La garantia i la tutela judicial fa
que precisament el recurs, i ho ha esmentat la diputada Durán
abans, l’apel·lació als òrgans que pertoquen, hagi sentenciat
una reprovació a aquesta interpretació que es va fer i a aquesta
aplicació de la llei, però la llei ens correspon modificar-la al
legislatiu i, per tant, crec que hem de donar suport com se’n va
donar a les Corts Valencianes, a la Comunitat Valenciana, a les
seves Corts, a dur a terme iniciatives d’aquests tipus i nosaltres
evidentment hi donarem suport, en aquest cas i en qualsevol.
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I, finalment, vull dir que crec que és important que
coincideixi també aquesta proposició no de llei amb el dia que
avui commemoram, que no vull passar per alt, crec que és
important, lamentablement se celebren aquests tipus de dies
perquè es produeixen aquests tipus de discriminacions, perquè
encara no tenim una societat igualitària, no tenim encara una
societat plenament respectuosa amb la diversitat sexual i per
tant volia fer ressò a la meva intervenció d’aquesta efemèride. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim de cinc
minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. A ver, yo creo que ustedes intentan
aquí hacer de la anécdota, categoría, como si hubiera una
especie de persecución judicial de la condición sexual de una
u otra persona en los tribunales de justicia españoles. 

Por una parte, lo que se juzgó en este caso concreto no era
la condición sexual de la persona demandada, era si la persona
demandada había actuado con ocultación dolosa de su
condición sexual hacia su pareja, por estar ésta considerada
como una de las causas de nulidad del rompimiento del
contrato matrimonial y que, por tanto, daba opción a una
indemnización.

En primera instancia esta persona fue condenada. La
Audiencia -la Audiencia- desestimó finalmente esta demanda
en base a dos criterios: el primero, que la relación o la supuesta
condición homosexual de la persona demandada no estaba
suficientemente probada; y en segundas, porque la mera
condición de ser homosexual no implicaba la nulidad inmediata
del matrimonio, puesto que éste se había desarrollado con dos
años de convivencia previa y tres años posteriores sin que se
hubiera faltado a los fines normales que se considera según la
ley el matrimonio.

Entonces, no desvirtúen ustedes la realidad, no se estaba
persiguiendo a la homosexualidad, ¡ni muchísimo menos!, sino
que se estaba intentando, por parte de una mujer que se sintió
agraviada, ver si se le había o no ocultado, si se la había
llevado engañada al matrimonio. 

Ustedes hacen una loa a lo que pone en la Constitución, y
que yo comparto plenamente, sobre 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 es por esto que reiteradamente nosotros nos oponemos
a su malhadada ley de violencia de género, que invierte la carga
de la prueba y que convierte al varón siempre en presunto
culpable o delincuente. Veo que a ustedes solo les interesa la
presunción de inocencia y el que no se pueda discriminar en
razón de sexo, dependiendo de cuándo les conviene. 

Tampoco creo que sea cuestión de esta cámara actuar como
una especie de cámara de revisión de las sentencias de los
tribunales, creo que la justicia en este país en general funciona
bastante bien, alguna sentencia nos gusta más, otra nos gusta
menos, pero nosotros siempre las aceptamos y acatamos.

Como partimos de la base de que en este país,
afortunadamente, a nadie se le discriminia por su condición
sexual, nosotros no votaremos a favor de una moción que
presupone que en este país sí se producen estos hechos
lamentables.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bona
tarda. No seré jo qui contesti al Sr. Rodríguez, del Grup
Parlamentari VOX, ja els grups que han presentat aquesta
proposició no de llei seran els encarregats. En qualsevol cas, no
ens sorprèn perquè he de recordar que en el Parlament valencià
una proposta idèntica a aquesta va ser rebutjada precisament
amb el seu vot, va ser rebutjada individualment pel grup VOX,
perquè aquesta proposta va ser aprovada.

Així és, som davant d’un tema d’un greuge, nosaltres
celebram que l’Audiència de València revocàs aquesta
condemna a un home per ocultar la seva bisexualitat a la seva
dona. Hem de recordar que, prèviament, aquella jutgessa va
declarar nul el matrimoni i obligà l’home a pagar 3.000 euros
per ocultar pràctiques homosexuals prèvies. 

És evident que nosaltres creiem en la intimitat, creiem en la
igualtat de totes les persones, creiem en la igualtat de totes les
creences, tendències i maneres de ser i estimar, absolutament
totes, però, a més a més, afegiré una cosa: aquesta primera
sentència no és que fos discriminatòria, és que és un doi, m’han
de permetre que digui que és un doi, perquè si cada home o
dona que ha enganat a la seva parella hagués de pagar 3.000
euros..., em sembla que la ruïna seria absoluta en aquest país,
a tota Europa i a tot el món, així és que ens hem de deixar
d’hipocresies, perquè els enganys previs al matrimoni, durant
el matrimoni i postmatrimoni, són habituals a la nostra societat. 

Dit això, i permeti’m que ho hagi volgut deixar clar, perquè
és que aquesta primera sentència era un doi, de tot, de tot era
absolutament una tonteria, vull dir i recordar que aquesta
sentència -i tornam al tema puntual que ens ocupa- va ser
revocada per l’Audiència de València, dia 23 de juliol
d’enguany. La sentència anterior que l’Audiència Provincial va
revocar va inspirar aquesta proposició no de llei al Parlament
valencià, que va sortir endavant excepte el vot del que ja he
anomenat, i una sentència que, des del Grup Parlamentari El Pi,
consideram absolutament injusta perquè propiciava un
precedent perillós. 

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 62 / 23 de setembre de 2021 1031

Esperam que l’aprovació pel Consell de Ministres de dia 29
de juny d’enguany, de la llei trans, la Llei integral trans
d’igualtat social i no discriminació de les persones LGTBI,
sigui el primer pas per arribar a garantir la formació de la
judicatura en matèria LGTBI, perquè aquesta és una altra! És
a dir, també els jutges i tots aquells encarregats de garantir el
Dret necessiten formació sobre situacions i sobre maneres de
ser i sobre realitats que fins fa pocs anys estaven absolutament
amagades. 

Per tant, coincidim que és una primera passa i nosaltres, per
tant, hi volem votar i de fet hi votarem absolutament a favor. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Diputada d’El Pi,
podria semblar un doi, en realitat ho sembla, no?, i sembla
gairebé una broma de mal gust però que efectivament, molt
possiblement, va provocar patiment a la persona afectada, que
va veure, a més, airejades determinades qüestions personals
relatives a la seva orientació sexual, justament aprofitades per
anar contra els seus interessos, i cregui’m que sé perfectament
de què es tracta en aquestes qüestions, per desgràcia.

És vera a més que l’Audiència Provincial de València la va
revocar, amb molt bon criteri, però nosaltres coincidim, i
responent una mica els comentaris que s’han fet en general,
coincidim que cal seguir fent feina perquè en realitat, com deia
abans i com expressava el magistrat Joaquim Bosch de Juezas
y Jueces por la Democracia, existeixen més precedents en
aquesta línia, existeix una jurisprudència i és una jurisprudència
precisament en la qual s’havia inspirat la sentència dictada en
primera instància, feliçment anul·lada, repetesc, però que
existeix una problemàtica. 

 S’ha fet justícia, és cert, però ha estat tard i, a més, ha
generat una deformació que nosaltres consideram intolerable
per una errònia interpretació de les lleis.

Per tant, finalment agrair el suport de tots els grups,
evidentment jo m’imaginava, i és lamentable que així sigui, que
el Grup VOX volgués fer una intervenció, que és la que ha fet,
que ha intentat desvirtuar la realitat, desvirtuar, desdibuixar
l’objectiu d’aquesta proposició no de llei, amb una manipulació
dels fets en intentar reexplicar-los amb un fals relativisme per
intentar llevar ferro a l’assumpte i eliminar el focus d’allà on
precisament l’intentàvem posar i que crec que ha quedat
explicat i comprès per la resta de grups parlamentaris que, pel
que han comentat, donen suport a la mesura. 

Vostè, Sr. Diputat de VOX no ha entès tampoc, no entén la
funció de la cambres legislatives, ni l’estatal ni les
autonòmiques, vostè pensa que la llei és una mena de Talmud

que no es pot modificar i que, a més, no pot avançar al ritme
que ho fa la societat. I tenint en compte el ritme en què avança
la societat, jo vull fer una reflexió, jo me neg, me neg
rotundament a pensar que la societat espanyola s’identifica amb
els animals que es varen manifestar fa uns dies en el barri de
Chueca, de Madrid, proferint insults homòfobs, jo me neg a
pensar-ho perquè sé cert que no és així. I aquests animals,
perquè per a mi no tenen altre tractament, emparats en la
llibertat d’expressió que ells constantment vulneren i ultratgen,
varen aprofitar un espai que els donam els demòcrates per
manifestar-se lliurement per intentar desvirtuar el que deia
abans, que som una societat igualitària, una societat que lluita
per la igualtat i una societat on tots volem viure tolerant els
altres, fins i tot els que són aparentment diferents de nosaltres.

Per tant, consideram que una societat avançada ha de tenir
també una legislació avançada que sigui un reflex del seu
esperit. Les seves paraules, malauradament, van en contra
d’aquesta línia. Jo estic convençut que moltíssims de votants
del seu partit no pensen com vostè, jo crec que hi ha un divorci
absolut entre què pensen els seus votants i què pensen els
quadres dirigents perquè em neg a pensar que tots els seus
votants s’identifiquen amb els fets lamentables, que explicava,
succeïts l’altre dia a un barri de Madrid, i tampoc no crec que
s’identifiquin amb el seu enfocament esbiaixat del que nosaltres
hem intentat explicar avui, una problemàtica que existeix sobre
una jurisprudència que està basada en uns enfocaments que en
algunes ocasions, no sempre afortunadament, però que en
algunes ocasions pateixen d’un biaix completament homòfob.

Simplement és això, crec que ha quedat ben explicat, crec
que han quedat clares les postures de cadascú i esperem que
aquesta proposició no de llei d’avui ens serveixi per avançar en
igualtat i en democràcia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, seré molt breu. Només
congratular-nos que aquesta iniciativa surti per la gran majoria
dels membres d’aquesta cambra excepte evidentment pel partit
de VOX, que en aquest cas a aquest partit, en matèria de drets
socials, igualtat i de tolerància, ni hi és ni se l’espera. Sr.
Rodríguez, empiecen a respetar la sociedad diversa en la cual
vivimos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 4718/21. 

Vots a favor?
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Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 11 vots a favor i 1 vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4718/21, relativa a protecció de la intimitat de les
persones quant a la seva orientació sexual.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5419/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a impuls per promocionar els
habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia
personal i atenció a la dependència de persones majors.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5419/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls per
promocionar els habitatges col·laboratius per a la promoció de
l’autonomia personal i atenció a la dependència de persones
majors. Per a la seva defensa intervé, per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bona tarda, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. El meu grup presenta aquesta iniciativa davant el fet
objectiu i actual de l’envelliment de la població i persegueix
doncs donar resposta, i esperem que sigui de manera
consensuada, a una realitat que viuen cada vegada més les
persones a la nostra comunitat. 

Tots els grups aquí presents al debat de la comunitat feren
referència, alguns de manera més directa, alguns de manera
més indirecta, que com a comunitat tenim un repte demogràfic
des del punt de vista social, relacionat evidentment amb l’índex
de pressió humana, la població flotant, però també amb
l’envelliment de la societat. I també des del punt de vista
territorial, som unes illes i com a tals se’ns ha de reconèixer,
permeti’m que avui mateix sabem que s’ha produït aquesta
comissió mixta i que de qualque manera s’ha fet justícia en
aquest sentit i que en el pressupost general de l’Estat del 2022
es contemplaran 110 milions del factor d’insularitat, més una
compensació de 73 milions, de forma extraordinària, per
compensar les inversions fetes ja enguany. Això és fruit
evidentment d’un èxit col·lectiu de la societat, de tots els grups
que donarem suport aquell any a través de la proposta del REB
i que evidentment el que es pretén és que a través de tot això
s’entengui que hem de generar una major cohesió social, una
major igualtat, i és a les nostres mans dur a terme una
recuperació també el més justa possible. 

La pandèmia ha accentuat encara més la necessitat de
revisar i millorar el model d’atenció residencial, una atenció
que, com sempre hem defensat, ha d’estar centrada en les
persones. Crec que a la ponència sobre l’envelliment, aprovada
l’anterior legislatura i que va tenir el suport de tots els grups
parlamentaris representats en aquell moment, una de les

conclusions importants, sense que sabéssim que ens cauria una
pandèmia, ja era el tema de sortir d’aquest model de
residències grans i anar cap a altres alternatives, alternatives
més comunitàries o, evidentment en aquest cas al que jo em
refereix, al model d’habitatge col·laboratiu.

Evidentment parlam d’un model que neix els anys vuitanta
als països nòrdics, que s’estén a la resta de països d’Europa i
també d’Estats Units i que actualment al nostre país tenim
algunes experiències a comunitats autònomes, com Catalunya,
Astúries, Cantàbria i Andalusia. Pensam que és una opció de
vida que comporta molts de beneficis, estan exposats a la
proposta, com és el tema de compartir vivències, combatre la
soledat no desitjada, també donar una major seguretat i també
hi ha diferents formes de plantejar la propietat, la més comuna
és la cooperativa en cessió d’ús, en què aquesta cooperativa és
la propietària i les persones tenen un dret d’ús indefinit i,
evidentment, es pot transmetre a través d’herència o a través
també de..., o es pot vendre a la cooperativa.

Actualment aquí, a les Illes Balears, s’ha de dir que
existeixen quatre grups, llavors que serien dos a Mallorca, dos
a Menorca, que en aquests moments es troben en un estat
inicial del seu projecte, un projecte que es planteja com a una
comunitat veïnal que té a la seva disposició tota una estructura
o està pensada perquè hi hagi una infraestructura, un personal
que respongui a les seves necessitats, sense perdre tampoc
aquella independència, aquella intimitat i també la seva
llibertat.

Per això, demanam al Govern de les Illes Balears que
promogui aquest habitatge col·laboratiu de les persones majors
com a una modalitat de convivència possible d’acord,
evidentment, amb totes les institucions i els agents implicats. 

I, per altra banda, nosaltres pensam que s’ha d’incloure dins
la normativa que regula els serveis i prestacions d’atenció a la
dependència, perquè inclogui aquesta nova modalitat i de
qualque manera es puguin donar també facilitats, ja sigui
d’assessorament o perquè parlam que de vegades són
tramitacions que són prou enrevessades, per a aquelles entitats
d’iniciativa privada sense ànim de lucre que vulguin apostar per
aquesta alternativa.

Estaré atenta a les seves consideracions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. El cohousing sènior o
habitatge col·laboratiu és una realitat que s’obre pas i des
d’Unides Podem consideram que el Govern de les Illes Balears
ha de facilitar el seu desenvolupament a aquesta comunitat
autònoma. El cohousing sènior o habitatge col·laboratiu està
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molt més desenvolupat en altres països del nord d’Europa on ja
porta anys desenvolupant-se.

Al nostre país hi ha hagut algunes iniciatives i experiències
d’aquest sistema residencial. A la nostra comunitat autònoma
som coneixedors que també hi ha col·lectius i ciutadans que
volen impulsar iniciatives d’habitatge col·laboratius perquè
volen viure i compartir el final de les seves vides en comunitat,
dissenyant els espais vitals amb una perspectiva de garantia de
prestació o possibilitat de donar serveis en matèria d’atenció a
la dependència, envelliment actiu, etc. 

Diferents estudis reconeixen aquests beneficis socials,
econòmics i mediambientals en aquesta mena d’habitatge.
Aquests mesos de pandèmia, a la vista de tot el món, ha quedat
palesa la problemàtica que ha suposat el model de residències
que tenim actualment, hi ha persones que aposten per un
envelliment actiu i autònom, per un projecte de vida en comú
i de forma autogestionada. Aquests models i noves propostes
poden suposar una alternativa al model actual de residència,
així com, fins i tot, com a model d’atenció domiciliària.

Des dels governs de l’Estat i autonòmic replantegem i
canviem el model de cures i d’atenció a les persones majors,
pel que no podem obviar aquest tipus de model de residències.
Aquests tipus d’habitatges, a la seva formulació de cessió i
sense ànim de lucre, creiem que són importants, són modalitats
que es van obrint pas entre els qui plantegen la vida en
comunitat i trobam que cal garantir un impuls a aquest tipus
d’habitatges. Tenim l’experiència de la Comunitat de València,
que ja integra a la seva Llei 3/2019, del 18 de febrer, els serveis
socials inclusius a la Comunitat Valenciana.

És per això que en aquesta proposició no de llei demanem
que el Govern de les Illes Balears promogui l’habitatge
col·laboratiu per a persones majors amb tots els agents
implicats, així com la modificació del Decret 83/2010, per
incloure aquesta modalitat en la promoció de l’autonomia
personal i atenció de la dependència a les persones majors. 

Esperem que aquesta iniciativa tingui el suport de tots els
membres d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Popular s’ha presentat l’esmena RGE núm. 7740/21 i per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes vegades passa que tu
llegeixes una proposta, tens un sentit del vot, evidentment,
nosaltres seguirem mantenint el sentit del vot que teníem abans
dels diferents discursos, de les diferents intervencions, però sí
que és vera que et xoquen una sèrie de qüestions, no?

La diputada del PSOE no ha perdut el temps perquè ha
aprofitat la seva intervenció de cinc minuts per fer una falca
publicitària del PSOE avui, d’un minut i mig, una falca
publicitària de l’aconseguit per la presidenta Francina

Armengol de si la insularitat i de si el REB, que res no tenien
a veure amb aquesta proposta. Creiem que això no era el dia,
no era el moment, vostès ja fan piulades i fan el que hagin de
fer i evidentment tenen tota la plataforma mediàtica possible,
però crec que a una comissió i a una cosa tan seriosa com
parlar de l’habitatge col·laboratiu, no era el moment per
publicitar-ho, per fer una falca publicitària. 

Però sí que també li dic, aprofitant que vostè ha fet aquesta
falca, que avui, a part del dia esmentat, que deia el Sr. Juanma
Gómez, avui és el dia -dia 23 de setembre- és el Dia en contra
de l’explotació sexual i en contra de la tracta. Avui és aquest
dia.

Jo fa dos dies, dimarts, demanava a veure com es plantejaria
el Govern aquest dia i resulta que aquest dia idò ens hem
aixecat el matí sabent que el Govern de les Illes Balears, en
concret la conselleria de la Sra. Fina Santiago, de MÉS, farà
una campanya per destinar uns doblers i aquesta campanya està
destinada a prevenir l’explotació sexual, que nosaltres hi estam
d’acord. I aquesta campanya és diu “Per a l’explotador sexual
l’objectiu ets tu”, està dirigida a la població molt jove de les
Illes Balears.

No podem passar en aquesta comunitat autònoma amb una
campanya i amb un vídeo aquest tema, és un tema molt greu i,
com jo deia l’altre dia, el problema no és que passi o que no
passi, que nosaltres també condemnam els depravats que van a
aquestes nines sabent que són menors, seria molt extens i no em
vull estendre, és clar que ho condemnam, però les institucions
que han de vetllar per la seva protecció, una vegada són els
tutors perquè han estat apartades de les seves famílies, tenen
l’obligació de prevenir, detectar i que no torni a passar, i el que
no torni a passar és el que desgraciadament segueix passant; i
amb un vídeo no ho aturarem, no vol dir que no es faci però
hem de fer moltes més coses. 

Amb els habitatges col·laboratius, nosaltres estam d’acord.
I com he dit abans a la Sra. Bea Gamundí, la nostra esmena,
que ha estat de supressió de la part final del segon punt, no és
perquè ni tan sols no estiguem d’acord amb el que entenem que
vol dir la Sra. Bea Gamundí, sinó que nosaltres creiem que
posar-la dins aquest punt, allà on es demana que “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
modificar el Decret 83/2020, per incloure aquesta nova
modalitat”, no ha de dur afegit ja directament, que ja li diguem
que aquesta modificació ha de contemplar facilitats a entitats,
i això, perquè no sabem a quines facilitats, que potser hi
estaríem d’acord, es refereix.

Per tant, com que trobàvem que quedava que no tenia sentit
posar-ho en aquest punt, per això ho hem dit, però no perquè no
hi estiguem d’acord. 

Una altra cosa que volia dir és que dins aquesta exposició
de motius es fa referència al preu de l’habitatge i parla de la
bombolla immobiliària, però tampoc res parla que duim sis
anys de política d’habitatge de govern d’esquerres, sis anys de
política d’habitatge i d’una llei que va dir que seria la panacea,
i ho pos entre cometes, dels problemes d’habitatge a les Illes
Balears, i ara, en aquest moment, setembre de l’any 2021, ens
trobam que tenim: els habitatges més cars de tota Espanya per
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comprar un habitatge de segona mà; els lloguers més cars de
tota Espanya, aquí a les Illes Balears; i a més, el govern més
social de tots, ens trobam que les ajudes a l’habitatge per a
l’any 2020, que és un any allà on moltíssima gent ho ha passat
malament i que tenir o no tenir aquesta ajuda significa haver
d’anar a una cua de la fam o no anar-hi, idò encara hi ha més de
3.500 persones que esperen que els arribi l’ajuda del lloguer
del Govern de la Sra. Armengol de l’any passat, del 2020. I les
ajudes de lloguer del 2021, a setembre de 2021, encara no han
sortit. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta PNL, no
perquè hagi de solucionar molt però sí que creiem que és un
model que s’ha d’incloure i, sobretot, pel fons de la PNL que
és la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la gent
major, que tampoc no em vull repetir, però que evidentment
crec que hi ha hagut un abans i un després de saber com ens
hem de dirigir a la gent gran des de la pandèmia.

Sabem que dins els Consells Insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa es fa molta de feina per a les persones majors,
apropar-nos-hi amb ajuda a domicili, per anar a un altre model
que no sigui residencial, sinó que les persones puguin elegir
allà on volen viure i puguin tenir ajuda allà on ells siguin, però
també ens sembla molt bé aquest tipus d’habitatge
col·laboratiu.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Gómez, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Jo quan he citat abans, que volia fer
referència i de fet ho he comentat, ho he dit, a un dia
internacional, la commemoració era en el context de la
proposició que es presentava aquí i no ni molt manco per fer
menyspreu a la resta de dies, tan especial, evidentment, com ha
comentat vostè Sra. Durán, no?, de la tracta i de l’explotació. 

També hi ha el Dia del llenguatge de signes, que segueix
sent una discriminació perquè no té la igualtat d’oportunitats en
la comunicació, o sigui és un dia..., lamentablement, hem de fer
ressò d’aquests dies, ho podríem fer a cada comissió perquè
evidentment ens encoratja a reivindicar i a donar suport, entre
altres coses perquè són dies establerts per agències de Nacions
Unides o per les mateixes associacions internacionals. 

Envers aquesta proposició no de llei que es planteja aquí,
Ciutadans evidentment hi està d’acord i ha donat suport a altres
iniciatives semblants, fins i tot les ha presentades en tot allò que
pot ser l’envelliment actiu i l’autonomia personal de la nostra
gent gran. Tot i que quan aprofiten els grups que donen suport
al Govern per presentar proposicions no de llei i parlen de
situacions, sense fer autocrítica, com el cas de dependència, la
llista d’espera que tenim o la manca de diagnòstic que,
malauradament, les ajudes no arriben per aquest col·lapse en
llistes d’espera i manca de recursos en poder donar suport, ens

crea certa inquietud, però no aprofitaré la meva intervenció per
fer una crítica en un context específic a això però sí fer una
reflexió. 

Tal com està redactat el punt 1 i el punt 2, els diré un poc,
enllaçant amb la meva intervenció en la proposició no de llei
duta aquí, ahir, a una Comissió de Salut respecte d’instar una
actuació on es parlava de l’àmbit no, és a dir, iniciativa sense
ànim de lucre i iniciativa amb ànim de lucre, no m’agrada dir-
ho així però bé, ho direm així perquè ens ubiquem en els
posicionaments, i s’excloïen en aquella proposició no de llei
d’ahir, a una Comissió de Salut, hi ha diputats i diputades que
compartim aquella Comissió de Salut, les ONG, a una gestió
d’un interès públic com és la salut, aquest un interès públic com
són els serveis socials i l’atenció a les persones majors, servei
públic.

Per tant, com que aquí no empra la paraula “exclusivament”
ni exclou ningú, nosaltres li donarem suport, tal com està
plantejada. Si aquí hagués posat “exclusivament” a una
iniciativa i es deixàs de banda una iniciativa que també
funciona, que és la iniciativa privada amb ànim de lucre, que té
experiència, capacitat també per dur a terme aquestes
actuacions, nosaltres hi haguéssim votat en contra.

Per tant, tal i com està, que són els grups que legítimament
han volgut establir-la així i no exclou altres iniciatives,
nosaltres li donarem suport.

Si els grups proposants admeten l’esmena presentada pel
Partit Popular, nosaltres li donarem suport. Si els grups
proposants no admeten l’esmena presentada pel Grup Popular,
no vol dir que no exclogui, que no s’excloguin aquestes altres
iniciatives i, per tant, no variarà la nostra orientació de vot,
però si el Grup Parlamentari Popular du una iniciativa que
incorpori o que doni suport també des de les administracions
públiques i del pressupost públic a iniciativa privada amb ànim
de lucre, que vagi amb aquests objectius de l’autonomia
personal, de l’envelliment actiu i de la igualtat d’oportunitat de
totes les persones grans, nosaltres li donarem suport. 

Volia matisar el perquè, la nostra orientació de vot a donar
suport a la iniciativa presentada aquí i exposada per la Sra.
Gamundí i la Sra. Mayor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Permítame ante todo, que,
como no quiero convertir esta comisión en un gallinero y no he
querido replicar, pero aquí se ha dado a entender que teníamos
algo que ver o que estábamos detrás de la manifestación de los
cerebros rapados del barrio de Chueca de Madrid, nosotros la
rechazamos completa, total y absolutamente desde el minuto
uno, fue autorizada por la delegada del Gobierno socialista de
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Madrid y nosotros la hemos condenado por boca de nuestro
presidente.

Dicho esto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del
Partido Socialista, nos parece interesante explorar nuevas
modalidades de convertir, de poder aprovecharse de una
economía de escala para compartir gastos de atención sanitaria,
de limpieza, de mantenimiento, de personas que quieran
mantener su autonomía, que no quieran estar en una residencia;
nos parece una manera muy adecuada de compartir la vejez el
hacerlo con amigos y familiares, gente del entorno, gente
próxima que se puedan ayudar unos a otros. 

No tenemos nada absolutamente que objetar a esta
iniciativa, todo lo contrario y desde aquí pues el apoyo de VOX
a esta iniciativa del Partido Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. 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, president, senyores i senyors diputats. Vagi per
endavant el suport del Grup Parlamentari El Pi a aquesta
iniciativa. És un fet clar i llampant que la població envelleix a
les societats desenvolupades i també a la nostra comunitat
autònoma de cada vegada més, Espanya i Balears en són un
exemple.

En els darrers anys a les nostres illes s’ha experimentat un
increment molt important de la població major de 64 anys. Per
donar només tres dades, segons l’Institut Nacional
d’Estadística, a la nostra comunitat a l’any 2004 hi havia un
total de 132.000 persones majors de 64, a l’any 2019 eren
179.000, el desembre del 2020 hi havia un 17% de la població
que és major, o que era major de 64. Segons les previsions, a
l’any 2030 Balears tendrà 253.000 habitants majors de 64 anys,
dades que suposen un repte econòmic i social molt important
al qual ens enfrontam.

Hem de dir també que, segons el text d’aquesta proposició
no de llei, em quedaré amb dues frases que subscrivim
absolutament: una, que la soledat no desitjada és un mal
habitual entre les persones majors que viuen soles, no trien
estar sols, sinó que hi estan simplement i és una realitat que
creix de cada vegada més, sobretot a les ciutats. I un estudi
realitzat a Finlàndia assegura que les persones majors que viuen
soles tenen el doble de possibilitat de desenvolupar una
demència, crec que només per això el nostre suport ha d’anar
endavant en aquesta iniciativa.

El que passa també és que he de recordar una sèrie de
coses, a l’any 2018 el Govern va posar en marxa el programa
Cohabita, que dóna accés a l’habitatge mitjançant cooperatives,
un projecte nou que encara dóna les primeres passes. 

Ara bé, la reflexió que vull fer aquí -i ja dic per endavant
que el nostre vot és afirmatiu- és una: tenim problema
d’habitatge a tot arreu, els joves no es poden independitzar, no

poden pagar un lloguer, no poden comprar una casa ni tampoc
una hipoteca perquè el mercat laboral és el que és i perquè el
mercat d’habitatge a la nostra comunitat és, car no, caríssim!,
i a segons quines illes encara més.

Per tant, nosaltres diem que sí, però esperem que no sigui
simplement una mesura testimonial que hi hagi una sèrie de
cases per cobrir l’expedient. Jo sé que vostès poden ser més
ambiciosos i esper que ho siguin.

Pel que fa a l’esmena que ha presentat el Partit Popular a
nosaltres ens va bé, ara en qualsevol cas el nostre vot serà
afirmatiu tant si l’accepten com si no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de deu minuts si així ho demanen
els grups proposants.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, si és possible, mirarem a veure si podem arribar a un
acord.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant feim una suspensió de deu minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, toca
intervenir els grups proposants per fixar la posició i assenyalar
si accepten l’esmena.  La Sra. Gamundí per part del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president. Miri, hem arribat en aquest recés a un
acord que els explicaré perquè els serveis de la cambra en
puguin prendre nota.

S’eliminarà del punt 2, a l’apartat on diu: “... així com
contemplar facilitats per a aquelles entitats d’iniciativa privada
i sense ànim de lucre que vulguin apostar per aquest tipus
d’habitatge col·laboratiu”, i s’afegirà un tercer punt, és a dir,
l’esmena del PP seria una esmena d’addició, amb un tercer
punt, que diria: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a contemplar facilitats per a
aquelles entitats d’iniciativa privada i sense ànim de lucre que
vulguin apostar per aquest tipus d’habitatge col·laboratiu”.

I deia això, i ara entraré en torn de debat, i deia això perquè
nosaltres entenem que a tota aquesta filosofia de l’habitatge
col·laboratiu darrera hi ha dos components que són claus per a
nosaltres, els socialistes: un és el component de l’accessibilitat
a l’habitatge, que pensam que és importantíssim, no solament
per a la gent gran, aquí s’ha fet la reflexió per part d’El Pi,
també per als joves, pensam que són temes que s’han
d’aprofundir i que veritablement esperam que futures lleis
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puguin recollir aquesta sensibilitat, com és la Llei de la joventut
en què ja es va dir, i també perquè entenem que no podem
donar cabuda a l’especulació i també perquè fem referència a
un tema social.

Un altre tema important és que aquests tipus d’iniciatives
parlen o de qualque manera el que pretenen és una economia
col·laborativa dins un model de gestió que sigui sostenible,
autogestionat i també de manera responsable, que anirien en
consonància amb la majoria de tots els objectius de
desenvolupament sostenible. 

Jo sí que evidentment som diputada, som política, em dedic
a fer política i procur adequar al context actual que vivim totes
aquelles iniciatives que tenim, crec que si pretenem una
recuperació justa a aquestes illes, hem d’estar contents, jo
m’esperava que la representant del Partit Popular almanco
estigués contenta que haguem aconseguit aquesta quantia, atès
que a les propostes de resolució els 90 milions, i el Sr. Costa
també així ho va dir públicament, evidentment pensaven que
havia de ser aquest mínim i aquest punt de partida. Per tant,
n’hem aconseguits més, m’esperava almanco que pogués estar
contenta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, si es vol cenyir a l’objecte de la discussió, si
no li sap greu.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... i no entendre que això -sí, sí, sí-, però com que això
precisament ha format part del debat, crec que és important que
de la mateixa manera que s’ha parlat de l’explotació sexual,
amb la qual cosa també em pensaria que la Sra. Durán estaria
contenta perquè hem donat compliment a un mandat
parlamentari que es va fer a aquesta cambra a través d’una PNL
a la qual precisament ells també hi varen donar suport, em
pensava que també estaria contenta que aquest govern tengués
aquesta sensibilitat amb un tema absolutament seriós i del qual,
evidentment, necessitam entre tots fer molta pedagogia i
moltíssima feina. 

I ja per acabar, vull agrair a tots els grups parlamentaris que
han donat suport a aquesta proposta i també a totes les entitats
amb les quals he pogut treballar aquesta iniciativa plegats i a ca
nostra amb el desig que puguem avançar cap a aquest tipus
d’alternativa quant a l’habitatge col·laboratiu.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Sr. Lletrat, ha quedat clar
què passarem a votar, no és veritat? I entenem que es pot
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, és així? Per
tant, queda la proposta aprovada per unanimitat.

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

Gràcies a totes i a tots.
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