
DIARI DE SESSIONS DEL

PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2023 Núm. 148

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet 

Sessió extraordinària celebrada dia 24 de gener de 2023 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE
núm. 5349/22, de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9290

 



9290 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 24 de gener de 2023 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, començam aquesta
nova sessió extraordinària de Ple.

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte
de llei RGE núm. 5349/22, de l’activitat física i l’esport de
les Illes Balears.

I passam al debat de l'ordre del dia d'aquest segon ple d'avui
relatiu al debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de
llei RGE núm. 5349/22, d'activitat física i l'esport de les Illes
Balears.

Començam amb la presentació per part del Govern del
projecte de llei i donam la paraula a la consellera d’Afers
Socials i Esports, a la Sra. Fina Santiago. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom. Gràcies, president. En primer lloc, vull
donar la benvinguda al Parlament a tots i a totes els
representants del món de l'esport: federacions, clubs,
esportistes, COLEF, entitats esportives, treballadors i
representants de les institucions, aficionats.

El primer apartat de la defensa d'una llei quan arriba al seu
punt final, com és avui aquí, que és l'aprovació al plenari, el
primer punt o el primer apartat és el d'agraïments, i avui no serà
una excepció. He donat la benvinguda a tots i a totes els
representants del món de l'esport, però també vull que rebin el
reconeixement i agraïment per part del Govern de tots els èxits
de l'esport balear que és a causa del treball col·lectiu de tots
ells que realitzen d'una forma molt intensa i amb molta
convicció dia a dia. 

També he agraït les diverses aportacions que varen
proporcionar durant el període de participació ciutadana a la
que serà la futura llei d'activitat física i l'esport balear: a les
federacions esportives, als clubs esportius, al COLEF, a
l'Associació de Gestors Esportius, al Tribunal de l'Esport
Balear, als consells insulars que han tengut un paper rellevant
en el procés d'elaboració d'aquesta llei, varen ser els primers
que varen conèixer el text elaborat des de la conselleria. Per
tant, el document que es va exposar a l’audiència pública ja
tenia l’empremta dels consells. 

Aquesta futura llei no va rebre cap esmena a la totalitat,
almanco en el seu moment processal oportú. Per tant, vull
agrair a tots els grups parlamentaris aquest fet i, per suposat,
tota la feina realitzada pels seus representants a la ponència i a
la comissió.

Vull agrair també tota la feina de redacció i coordinació feta
des de la Direcció General d'Esport i des de la Fundació Balear
de l'Esport, al director general, Carles Gonyalons, a l'actual
gerent de la Fundació Pere Marc, l'exgerent Pere Muñoz, a tots
els tècnics de la Direcció General i de la Fundació, però
especialment a Miquel Àngel Campomar, cap de Serveis de

Planificació Esportiva, a Antoni Amengual, cap de Serveis de
l'Administració i els seus respectius juristes, i a Àngel Blanch,
director del Centre de Tecnificació. I també, sempre els
anomeno, els serveis jurídics de la conselleria en qui recau tota
l'activitat normativa de la conselleria, que aquesta legislatura ha
estat molta i molt concentrada.

Des de la conselleria volíem que la futura llei de l'activitat
física i l'esport fos altament participada i amb un màxim
consens possible, perquè aspiram que sigui una llei de llarg
recorregut. Les lleis consensuades i les que tenen capacitat de
recórrer ample i llarg són les que realment canvien models i
canvien situacions. Però també volíem que el resultat fos una
llei que ens dirigís a millorar el conjunt del món esportiu fugint
de plantejaments retòrics o polítiques purament discursives.
Creiem que el resultat és encertat.

A l’actualitat ningú no dubta de la importància de l'esport,
tant la seva aplicació purament pràctica, com el seu vessant
d'espectacle, com d'oci, com a generadora d'economia, com a
activitat que promou valors socials desitjables o com a creació
cultural. Per tant, l'esport és un instrument per al
desenvolupament integral del ésser humà. 

Tampoc no hi ha cap dubte que la pràctica de l'activitat
física és una necessitat bàsica de l’ésser humà. Durant el
confinament per la COVID es va demostrar, d'una forma palesa
i molt tangible, que la manca de contacte físic i la manca
d'activitat física va derivar i ha derivat en problemes
emocionals per a una part important de la població, i
especialment pels col·lectius més vulnerables.

Són molts els estudis realitzats per entitats de prestigi que
enumeren els beneficis de la pràctica esportiva i de l'activitat
física continuada en el temps. Així, per exemple, l'àrea física
millora la salut base, prevenció de determinades malalties,
especialment les cardiovasculars, millora l’habilitat motriu; a
l'àrea psicològica millora l'autoestima, l’autoconcepte, evita
trastorns del son, estimula l'esforç, millora l'empatia i la
tolerància; a l’àmbit social millora la relació amb els altres,
som més receptius a l'acceptació de normes i límits, les
persones que la practiquen tenen una millor pràctica de
resolució de conflictes, fomenta el sentiment de pertinença.

Però no podem crear una retòrica simplista que defensi un
fenomen positiu per se com si fos espontani, com si no
necessitats de recursos, si aspiram que hi hagi activitat física
continuada i esports necessitam desenvolupar una sèrie de
condicions. Necessitam estructura esportiva, clubs, federacions
i entitats esportives, precisam de forma molt urgent a aquesta
comunitat autònoma més equipament esportiu i espais
dissenyats per a la pràctica de l'activitat física. Necessitam
incorporar els professionals als esports. Precisam donar suport
econòmic als esportistes, que són els referents i la màxima
expressió de l'esport. Hi ha d'haver més igualtat de gènere i
superar dificultats per a col·lectius que tenen barreres per
accedir-hi. Seria convenient una major implicació del món
empresarial al patrocini de l'esport, aquesta implicació s'ha de
fomentar. A les empreses que tenen com a activitat l'esport se
les hauria de facilitar la seva gestió, com una línia de
diversificació econòmica. Aquesta llei està estructurada per
avançar en tots aquests aspectes. 
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La llei que avui aprovam, esperam que sigui així, substituirà
la Llei de l'esport de l'any 2006, una llei que ha tengut el seu
recorregut i que ha donat bons resultats a l'esport balear, n’hi
ha prou a veure els grans i les grans esportistes que tenim i
l'estructura esportiva que s'ha desenvolupat a l'empara d'aquesta
llei. Però com a societat tenim nous reptes i l'esport no n’està
al marge, no hi vol estar, volem societats més paritàries i més
igualitàries, volem societats més inclusives, on la diversitat
humana no s'oculti. Volem societats més participatives, on la
societat civil organitzada tengui més pes a les institucions i a
les administracions. Volem que el coneixement que adquirim
s'apliqui a totes les activitats humanes i a l'esport i a l'activitat
física també. Volem més participació de les parts implicades en
la presa de decisions. Per això, la futura llei de l'esport
aprofundeix en aquests desitjos que suposen una novetat en
molts dels seus articles però també clarifica preceptes o
conceptes que, podríem dir, que són més clàssics.

En relació amb les novetats, en primer lloc, cal destacar que
el títol ja ho és: Llei de l'activitat física i l'esport, un
enfocament molt més ample que l’anterior perquè s’introdueix
l'activitat física com a peça clau i es dissenya un nou tipus de
llicència esportiva, la llicència de l'activitat física, i garanteix
unes cobertures mínimes per fer aquesta activitat no federada. 

En els seus primers articles no sols es reconeix el dret a
l'esport sinó també el dret a l'activitat física. Regula un esport
més professionalitzat, introdueix l'ordenació dels serveis
professionals de l'educació física, per exemple, en els municipis
amb més de 3.000 habitants haurà de garantir que la gestió i
l'organització tècnica dels serveis esportius es dirigeixi a través
de persones que acrediten la formació necessària, o que els
titulars de les instal·lacions amb més de 600 persones usuàries
diàries de mitjana hauran de cobrir la direcció tècnica esportiva
amb persones que acreditin la titulació oficial de la família de
les activitats físiques i esportives.

En aquest moment, i atès que avui som al Parlament, des del
món de l'esport he de demanar al Parlament que quan hi hagi
una modificació de l'Estatut es pugui incorporar, com a
competència de la comunitat, la regulació en matèria de
l'exercici de les professions titulades en el sector esportiu, el
nostre Estatut actual no el té, altres comunitats el tenen i seria
un dels elements que s'hauria de preveure per a un futur.

Aborda també la incorporació paritària i equitativa de la
dona: les federacions i els clubs tendran la presència de, com a
mínim, un 40% de dones a les seves juntes directives; les
administracions públiques aplicaran criteris d'acció positiva per
fomentar l'accés de la dona a la pràctica esportiva; garanteix la
responsabilitat que tenim les administracions en donar suport
econòmic a l'esport mitjançant ajudes econòmiques i patrocini,
i específica en el seu article 12 quins són els preferents: les
persones esportistes, les federacions, els clubs, les societats
inscrites al registre.

Fomenta l'esport inclusiu en els seus articles 17 i 21: les
persones amb discapacitat, les persones majors, el col·lectiu
LGTBI i les persones amb risc de vulnerabilitat social o
econòmica.

Dona més rellevància a l'Assemblea de l'Activitat Física i de
l'Esport, que ha d'aprovar el pla director del Govern durant els
primers sis mesos de cada legislatura, i ha de ser el garant que
el seu acompliment es produeixi. Per tant, una major
participació de la societat civil organitzada en la gestió
administrativa.

Adapta el concepte d'entitats esportives a la realitat social
actual, una secció exclusiva que les defineix i les ordena; noves
formes i compromisos amb la transparència, la cogovernança
per part de les administracions i de les federacions; les
federacions han d'adoptar criteris d'incompatibilitat, la
presidència serà triada per part de tots els membres associats
que compleixin la condició d’electors per sufragi secret i
directe.

Per altra banda, la generalització de la pràctica esportiva ha
convertit l'esport en un sector econòmic en el que intervé un
creixement cada vegada més important de les empreses i
entitats. Aquesta llei també ordena aquest creixement i la
presència important d'aquest nombre d'empreses, així, per
exemple, recull una demanda d'aquest sector que declara un
esdeveniment esportiu com a singular i facilita els incentius
econòmics en aquest sectors. 

L'esportista ha de ser un dels protagonistes principals de la
llei: se'l protegeix millor, se li dona més dret, se’l prioritza com
a perceptor d'ajudes i se li garanteix la formació.

També he dit que aprofundeix o clarifica temes clàssics,
com ara la distribució de competències entre els tres nivells de
l'administració, l'ajuntament, el consell i el Govern, des del
2006 -que és la llei que avui tenim en vigor- han evolucionat
molt les competències dels consells i dels ajuntaments. Hi ha un
reconeixement, per part de les administracions, als esportistes
destacats; hi ha una definició de conceptes, especialment a
l'article 2, per evitar confusions; potencia l'esport d'alt
rendiment i d'alt nivell a les Illes Balears en impulsar mesures
orientades a fomentar el patrocini com també el manteniment
dels centres de tecnificació esportiva, per llei, queda establert
com a mínim que hi haurà un centre públic d'ensenyament per
a persones esportistes per als programes de tecnificació.

Es consoliden els organismes vinculats a l'activitat física i
a l'esport com ara són el Tribunal de l'Esport Balear, el Registre
d'Entitats Esportives, la Comissió Antidopatge, la Comissió de
Medicina Esportiva, la Comissió Contra la Violència a l'Esport,
que han donat excel·lents resultats i han millorat la pràctica
esportiva a la nostra comunitat autònoma.

Es fomenten -com no pot ser d'una altra manera- els esports
de l'edat escolar, l'esport base i l'esport universitari, i també el
reconeixement dels esports autònoms, com el tir de fona i el tir,
deixant la possibilitat de declarar-ne altres.

Ja he expressat que ningú no pot discutir ni qüestionar que
l’esport és una font de desenvolupament d'actituds i conducta
social altament positives, però també és un espai propici per
desenvolupar conflictes o expressions de violència no
desitjables, per això, aquesta llei marca com a necessària tota
una sèrie de deures orientats al joc net, a lluitar contra el frau
i a projectar imatges positives de l'esport.
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Per altra banda, a l'esport com a activitat social i d'altíssima
participació humana també es poden produir conductes no
apropiades, per prevenir-les i per reduir l'impacte d'aquestes
conductes, si es produeixen, les administracions es
comprometen a regular protocols d'actuació que es recolliran
o que han de recollir les accions necessàries per establir un
entorn segur per a la prevenció i lluita contra la violència, el
racisme, la intolerància, contra la diversitat i el dopatge.

Tenim un bon text que ens marca quins són els objectius de
futur i com s'han d'estructurar l'esport i l'activitat física a la
nostra comunitat autònoma. Aquest govern ha fet els deures, ha
elaborat un primer esborrany que l’ha posat, sotmès als consells
insulars per al seu consens, s'ha generat un debat públic on hi
ha hagut una audiència pública d’aquest document inicial, hi ha
hagut modificacions, s'han introduït aquestes modificacions, i
s'ha aprovat pel Consell de Govern un text que s’ha enviat al
Parlament. Avui s'aprovarà un document diferent del que es va
aprovar en el Consell de Govern, fruit del debat parlamentari
i del consens polític.

Per terminis, el que s'aprova en aquesta llei, la
desenvoluparan les futures administracions, tant municipals
com insulars com del Govern que surtin de les urnes el proper
mes de maig, unes urnes a les quals tots estam cridats i que
esper que tothom vagi a votar.

No podran tenir excuses, és una llei consensuada i sense
esmena a la totalitat, és una llei molt important per a la nostra
comunitat autònoma, jo crec que de vegades no som conscients
de la importància que pot tenir aquesta llei. Jo crec que és molt
important perquè afecta un percentatge altíssim -altíssim- de
ciutadans i ciutadanes. Quina activitat humana hi ha més
practicada que l'esport balear? Segurament, anar a fer feina -
que ens aixecam tots cada dia per anar a fer feina-, anar a
l'escola i, després de la feina i de l'escola, és l'esport: cada dia
milers de persones, milers de ciutadans, practiquen l'esport, van
a l’esport, van a pavellons, van a estadis, és una activitat
numèricament importantíssima. 

Importantíssima és també la participació dels ciutadans a
associacions, a clubs, a federacions, no crec que hi hagi cap
altre sector a la nostra comunitat autònoma que tengui tanta
participació voluntària dels ciutadans a clubs i a federacions,
etc. Com a espectacle no té competidor, n’hi ha prou a veure
els caps de setmanes els pavellons, els estadis, els mitjans de
comunicació, com a espectacle: l'esport, el potencial econòmic
que té i els resultats dels nostres esportistes ens omplen de
satisfacció i d'orgull a tots.

Val la pena que les administracions es trobin a l'alçada
d'aquesta expressió col·lectiva de la ciutadania, aquesta llei ha
de facilitar que això es produeixi.

Gràcies per la seva atenció.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. A continuació passarem al debat
de les esmenes que es mantenen al projecte de llei.

Per defensar l'esmena RGE núm. 8429/22, té la paraula el
diputat no adscrit, Sr. Benalal. Perquè consti al Diari de
Sessions, aquest diputat no es troba present a la sala.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 8435 fins a la 8437,
8441, 8442, 8445, 8448, 8449, 8451, de la 8453 fins a la 8462,
8464 i de la 8466 fins a la 8471, i posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra.
Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Sra.
Consellera, les bonances de l'esport són infinites, amb això
estam absolutament d'acord i aquesta llei, majoritàriament,
hauria de recollir totes aquelles bonances que aquest esport té,
tot i que hem de reconèixer també que a la nostra comunitat
autònoma tenim certes limitacions per posar portes a certs
camps que sabem són incorregibles, des del punt de vista de la
nostra autonomia, i que van més enllà de les nostres
competències, diguem-ho així, i que no podem regular més
enllà de les nostres fronteres naturals i també polítiques. 

Vull saludar tots aquells que avui ens acompanyen, que són
molts, que estimen l'esport, que practiquen l'esport, que
cooperen i organitzen l'esport i que, també, de qualque manera,
com nosaltres apreciam aquesta activitat física esportiva i que
ens dóna tanta llum i tanta clarividència quan la practicam. 

Hem de dir que el Grup Parlamentari El Pi va proposar un
total de 40 esmenes, és vera que aquesta llei de l'esport ha
tengut una bona negociació, ha estat fruit del consens;
nosaltres, així i tot, d'aquestes 40 se’ns n’han aprovades 14,
esperam que... la vida dóna sorpreses fins al final i, ja que
parlam d’esports, fins el darrer segon hi ha partit, així que esper
comptar amb el beneplàcit d'aquesta cambra perquè encara ens
donin més sís a les esmenes que ja hem presentat. He de dir que
14 varen ser aprovades en ponència, no hi va haver sort a la
comissió, com dic, esperam que encara avui hi hagi
possibilitats que se n’aprovin algunes, però sí que voldria
destacar algunes de les més destacades, que sí varen tenir la
majoria de votacions de ponència i també de comissió a aquesta
llei de l'esport.

Nosaltres creiem en l'equitat, creiem en la igualtat, creiem
també en la possibilitat que tots aquells que vulguin practicar
esport ho facin, i no només que puguin participar de l'esport,
sinó que també no se sentin discriminats per cap motiu ni cap
condició ni cap manera de ser, d'estimar o de viure a l'hora de
poder fer aquesta pràctica esportiva. És una generalitat que
estendríem a qualsevol àmbit de la vida, però també a aquest,
perquè creiem que és fonamental perquè encara es viuen
moments de desequilibris i de desigualtats i, per això, hem
posat el nostre segell i la nostra petició en forma d'esmenes. 

Per tant, nosaltres, entre les esmenes que s'han aprovat,
destacaríem la 8432, que afavoreix la pràctica de l'activitat
física a determinats col·lectius d'atenció específica, com a eina
fonamental d'inclusió social. També pacificar, planificar,
ordenar i vetllar per una xarxa bàsica d'instal·lacions esportives
segures, suficients, sostenibles i accessibles a tots. 
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Per altra banda, també, la 8434, totes les persones tenen
dret a la pràctica de l'activitat física i l'esport de manera
voluntària i lliure, a més, en igualtat de condicions i
oportunitats, de conformitat amb el que s’estableix a la present
llei i a les disposicions que la desenvolupin.

Ha tengut també el vistiplau la 8438, respectar i protegir el
medi ambient sempre d'acord amb els valors de
desenvolupament sostenible. Crear i regular els centres de
tecnificació esportiva amb les federacions esportives de les
Illes Balears i en col·laboració, en el seu cas, amb altres
administracions, així com fomentar i finançar -nosaltres és un
dels debats que tenim sempre a qualsevol llei, a qualsevol
proposició no de llei-, que no és només fomentar i afavorir,
sinó que també és finançar; és a dir, si no posam recursos, per
molt que es fomenti i es digui que sí que hi estam d'acord,
creiem que garantir i finançar són grans paraules que ajudaran
que això sigui una realitat. Part de les nostres esmenes també
van dirigides en aquest sentit. 

Per tant, també una altra és fomentar l'esport en edat
escolar. Nosaltres creiem que, i crec que el sentit de la llei
també ho diu en general, aquest foment de l'esport en edat
primerenca lleva d'altres coses, també fa que l'esport continuï
essent una pràctica de vida i, per tant, tengui tantes bonances
com la consellera ha esmentat fa uns minuts, i que jo no
m'allargaré, són moltes les qualitats i també els beneficis que la
pràctica esportiva té, més enllà del sofà i veure amb el
comandament a distància qualsevol partit, que també és un dels
grans esports que es practiquen en aquesta terra. 

Però, bé, no m'allargaré amb aquelles que sí, però sí que
voldria anomenar-ne algunes que creiem que són fonamentals,
que ens hem reunit amb municipis, que la Sra. Maria Antònia
Sureda, des del municipi d'Artà, l’ha comprovada i que a mi
m'agradaria també ser el seu altaveu, perquè creiem que és de
justícia, i també un altra, llavors hi passaré, Sra. Sureda, que té
a veure amb el voluntariat esportiu. A l'esborrany de la llei sí
que hi era, a un primer esborrany, però ara sembla que el
voluntariat esportiu... nosaltres defensam aquesta esmena
d'addició d'un nou títol que s’hi refereix, és concretament
l'esmena 8468; com dèiem, fins al darrer segon hi ha partit, així
és que crec que, si volen, poden donar-nos el vistiplau, és: a
l'efecte de legislació, es consideraran persones voluntàries de
l'esport les persones majors, majors emancipats, majors de 16
anys, etc., per participar en una acció voluntària a l'àrea de
l'actuació de l'esport i l'activitat esportiva; que col·laboren amb
les entitats esportives sense ànim de lucre en les tasques
d’ensenyament; aquelles que exerceixen en el marc del benestar
social on es desenvolupen les funcions com col·laborar en la
cohesió ciutadana i social, aportar en la seva activitat dinàmica
experiència en la planificació dels programes esportius,
contribuir decididament a l’existència, col·laborar o fer efectiu
el deure de foment de l'esport, afavorir i fomentar un
compromís major, etc.

No m'allargaré perquè és un punt que vàrem addicionar,
d'una manera extensa i explicada, i no entenem molt bé per què
no s'ha acceptat aquesta esmena ja. Com deia, encara hi són a
temps i no entenem molt bé aquest no a voler incorporar
aquesta esmena, aquesta addició d'un nou títol. 

I ja per acabar, parlaré d'una que creiem que també és
imprescindible, que de qualque manera els municipis... -i ara sí,
Sra. Sureda, li dedic aquesta esmena- que diu així, és la 8469,
que parla de “l'activitat professional s’exerceix específicament
en una modalitat o especialitat esportiva”, però creiem que han
de quedar excloses d'aquesta llei i de la normativa de
desplegament les activitats de lleure de caràcter familiar; diu
també la llei, les complementàries, les extraescolars, serveis
complementaris escolars que es realitzen dins el període
escolar, l'esport federat, i nosaltres hem afegit “les activitats
esportives d'aprofitament o de tecnificació d'una mateixa
disciplina impartida per personal tècnic habilitat per la
federació corresponent, les activitats de promoció i foment de
l'esport organitzades per les entitats esportives inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives, subjectes a la Llei 14/2006, de
7 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, sempre i quan
l'activitat desenvolupada estigui contemplada dintre dels
estatuts de l'entitat”.

Què passa? Que, per una banda, parlam d'uns municipis on
a l'escola d'estiu hi ha els monitors, però també hi ha campus
esportius que imparteixen o impartien els entrenadors, hi ha un
decret que obliga que tots siguin monitors i des dels municipis
ens diuen que aquest fet fa que minvi l'oferta que poden tenir
els nostres al·lots a l'estiu. Creiem que era una qüestió que
caixó, al final la resposta ha estat que no, i esper que avui
apuntin, per favor, la 8469, creiem que ha de ser incorporada
al text d'aquesta llei. 

Per acabar ja, he de dir que a la votació ens mantendrem en
el mateix sentit que ja ho vàrem fer en ponència i en comissió,
i crec que avui se’ns presentarà una transacció, crec, i per tant,
crec que l'acceptarem. 

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 8557 fins a la 8561, 8567
i de la 9499 fins a la 9502, i per posicionar-se respecte de les
de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta, molt bon dia a tothom, a tothom
són tots els presents a la sala. I vull manifestar, directament,
consellera, com que vostè fa la intervenció per plantejar la llei,
li he de dir que aquest projecte de llei era necessari, nosaltres
ho hem dit en comissió i en ponència, li vàrem traslladar també
personalment. I, a més, entenem també, i li he de dir, que és
una bona norma i que serà molt millor si accepta les nostres
esmenes que li plantejam, i no és una qüestió d'una ironia, sinó
que venc aquí a argumentar-li per què, i als  diputats i diputades
de la ponència i de la comissió. I també he de dir-li que he
d'agrair que vostès hagin optat per l'exposició pública, és a dir,
per la participació ciutadana, perquè això fa que una norma
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sigui de gran consens i, evidentment, que aporti als diputats i
diputades tot un bagatge d'informació i participació necessària. 

I, com que va ser així, també els diputats i diputades vàrem
considerar a iniciativa d'uns grups que compareguessin en
comissió parlamentària, a la Comissió d’Afers Socials, Esports
i Drets Humans, entitats com l'Asociación para Mujeres en el
Deporte Profesional o Futbol per la Igualtat, en què varen
aportar, entre altres coses, el seu decàleg de reivindicacions i
d'aportacions les quals, entenc jo, que alguns grups, entre els
quals el Grup Parlamentaris Ciutadans, han recollit i que són
objecte de les esmenes. 

També li he de dir que estam satisfets com a grup
parlamentari i agraïm a la resta de grups que acceptessin
esmenes, dins les nostres de les 15 se n'han acceptades 5,
evidentment dins el joc parlamentari, amb unes transaccions,
però sobretot, vàrem assolir tres fites que vull que crec que és
important que quedin al Diari de Sessions d'aquesta cambra i
les coneguin el públic que avui assisteix i la societat en general:
una era que la nostra Radiotelevisió pública de les Illes Balears
afavorís la igualtat de presència i de visualització de l'esport
femení, així com del masculí en les seves emissions, i jo sé cert
que la Sra. Pons, en aquest sentit va aplaudir també a la
comissió, perquè és una línia que hem treballat no tan sols en
aquesta comissió, sinó en coherència amb la Comissió de
Control de Radiotelevisió Pública de les Illes de les Illes
Balears.

L'altra, i ens va sorprendre, i els he de dir que ens va
sorprendre, consellera, que en el text..., i ara que hi ha el
director aprofit per dir-li-ho, ens va sorprendre que una
proposició no de llei que es va aprovar en aquesta cambra en
tema de digitalització a l'àmbit esportiu no es contemplàs a la
llei, i s’hagi assolit a través d'un article. Per tant, hem d'agrair
aquest esforç que es farà per afavorir que les entitats esportives,
clubs i federacions puguin incorporar la digitalització en la seva
gestió diària i esportiva. I, per tant, en aquest sentit, li he de dir
que estic molt satisfet en nom del meu grup parlamentari.

Però n'hi ha una altra també que hem assolit i és que aquesta
participació de la dona en les juntes directives, en els òrgans
directius que (...) encertar per assolir aquesta igualtat
d'oportunitats i l'equitat que corresponen als drets de dones i
homes, també a la pràctica esportiva i l'activitat física, es
traduís no només a l'àmbit de les federacions, sinó a l'àmbit
també de les associacions esportives, i això s’hi va incorporar
i, per tant, com a grup parlamentari estam satisfets i crec que és
una satisfacció compartida per tothom.

Ara bé, queden altres esmenes. Les esmenes que nosaltres
plantejam aquí a tots vostès i que en deman la seva
consideració van en una línia d'un debat que hem compartit
gairebé tots els grups parlamentaris, especialment al llenguatge,
al discurs i a iniciatives dels grups parlamentaris que donen
suport al Govern, i és afavorir la conciliació real familiar i
laboral de la dona en l’exercici de la pràctica de l'esport i de
l'activitat física. I, com no pot ser d'una altra manera, també que
sigui a l'àmbit de l'accés a les instal·lacions dels equipaments
esportius i que aquesta conciliació es pugui veure afavorida als
clubs els quals, a l’hora d’enregistrar el seu calendari d'ús de
les instal·lacions o de competicions, no s'hagin de quedar amb

els darrers horaris que queden, pel pes que tenen, encara ara, el
nombre d'entitats i associacions esportives de tipus masculí, en
aquest sentit, d’homes.

Per tant, nosaltres hem presentat aquestes esmenes que
demanen la conciliació i li planteig directament el número, per
a la consideració dels grups parlamentaris, la 8557, si hem de
lluitar contra el fet adversari que suposa la insularitat hem de
tenir l'oportunitat que els nostres clubs esportius, que les
nostres associacions esportives puguin preparar les seves
pretemporades a tot el territori de l'Estat espanyol, que ara
mateix, pel cost que no està subvencionat com pertocaria,
només tenen el suport d'ajudes públiques a l'àmbit del calendari
de competició, del calendari oficial de competició, però no per
preparar les pretemporades.

I no hem de posar un exemple del que suposa que nosaltres
haguem de preparar, els nostres clubs, les temporades entre
illes, però si volen competir o si volen preparar la
pretemporada amb altres clubs esportius de la península o de
l’altre arxipèlag canari o de Ceuta i Melilla, evidentment s'ho
han de costejar ells, i entenem que és prou motivació el tema
del fet insular perquè es contempli a la llei.

Respecte de l'administració esportiva, sempre demanam la
visibilitat, evidentment, com els he comentat abans, i sobretot
l'adaptació de les instal·lacions a la igualtat d'oportunitats
d’homes i dones, no tan sols en l’accés als equipaments, sinó
als vestuaris, i el complement també que han de tenir les
instal·lacions esportives, no només en accessibilitat, sinó en
diversitat de complementarietat, per exemple, el fet de la
conciliació laboral i familiar, i que, per tant, els serveis públics
tenen aquesta adaptació com té la resta d’administracions.

En altres línies d'esmenes, hem demanat que es faci una
planificació en aquest sentit d'aquestes instal·lacions que
afavoreixi aquesta conciliació laboral i familiar.

Respecte de la participació de la dona en el tema dels
equipaments, també els he d’esmentar, no vull reiterar el que
els he comentat abans, sí que entenem que vostè..., seria una
contradicció per als grups que donen suport al Govern, que
quan parlen aquí d'igualtat d'oportunitats -com deia abans-, de
conciliació, fins i tot el tema d'igualtat efectiva i real, ens
rebutgin aquest tipus d'esmenes, que és el que han fet en
comissió. I és curiós perquè quan jo demanava els arguments
no hi havia arguments, perquè, és clar, dir que no accepten
aquest camí cap a la igualtat d'oportunitats o a la conciliació, o
que descafeïnen el “garantir” per “impulsar”, evidentment és
una passa enrere per part dels grups que donen suport al
Govern, és curiós, quan nosaltres demanam “garantir” és per
accelerar aquesta igualtat d'oportunitats real entre dones; si
vostès van a “impulsar” és una passa enrere, i és així de clar,
podem emprar el llenguatge que vulguem, però és així:
“garantir” és una oportunitat dins un marc normatiu, “impulsar”
té una elasticitat i una relativitat àmplia.  Jo sé la voluntat de
l'equip, consellera, però la llei, hi siguin vostès o no, dona una
garantia a la ciutadania, als usuaris, no tan sols demanar un
dret.

I llavors una qüestió en què nosaltres no farem molta lluita
sobre això, però també ens han sorprès, quan parlam de
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promoure els hàbits saludables, de promoció per a la salut, que
als espais es garanteixi una informació i una publicitat que vagi
en la línia de la promoció d'aquests hàbits saludables, vostès
han fet una esmena a la seva llei on reconeixen, accepten el
patrocini a clubs, i és necessari i és imprescindible, però
nosaltres creiem que hi ha una altra via d'ajudes públiques o
altres opcions per al patrocini, en el tema de publicitat per a
begudes alcohòliques en aquest sentit. Ens va sorprendre en
comissió, i si vostès veuen el Diari de Sessions vàrem quedar
sorpresos una sèrie de diputats i diputades.

Però li diré que, amb el gruix de la llei estam d'acord, i
nosaltres li donarem suport, però crec que vostès tenen una
oportunitat grossa, i ja dic també a les esmenes que nosaltres
també donarem suport a la gran part de les esmenes plantejades
per El Pi Proposta per les Illes, pel Grup Parlamentari Popular,
pel Grup Gent per Formentera, el Grup Mixt, evidentment,
vostè sap, Sr. Sanz, que nosaltres en tot el que sigui l'equitat
territorial..., i per això el que vostè ha contemplat és
precisament per garantir l'equitat territorial, i per això nosaltres
demanàvem l'estudi, no només per una qüestió d'equitat
territorial, sinó perquè deixem de parlar d’esports minoritaris,
d’esports simbòlics, i que pugui haver-hi arreu de tota la
comunitat autònoma, de tots els municipis, depenguin dels
mateixos ajuntaments o depenguin dels consells insulars o del
Govern de les Illes Balears, que tenguin les instal·lacions i la
possibilitat del disseny d'aquestes instal·lacions i de
l'equipament per afavorir qualsevol pràctica de l'esport, i
garantir així la diversitat i l'accés de qualsevol persona a fer la
pràctica esportiva que consideri adient, i que, evidentment, això
suposi els recursos i el pressupost necessari públic. I també, tal
volta, si hi ha aquesta iniciativa i aquestes instal·lacions tal
vegada el patrocini des de l'àmbit privat pugui contribuir a
promoure aquestes pràctiques esportives. 

Ens queden 5 esmenes, he de dir que hi ha hagut molta
voluntat per part dels grups parlamentaris, he d'agrair als
membres de la comissió, a la Sra. Patrícia Font també i al Sr.
Joan Mascaró, però també al Sr. Joan Mas, “Collet” -si no dic
Collet, saps que em sembla que no som els mateixos, entre tu
i jo, Joan- i sobretot la voluntat d'aquesta transacció, però els
he de dir una cosa: puc entendre i puc acceptar, el meu grup
parlamentari, que en lloc de “garantir” passem per un estadi
previ d'”impulsar”, però el que no puc acceptar de cap de les
maneres, i crec que vostès no ho acceptarien, és que per sentir-
se vostès còmodes a acceptar esmenes i dir que han acceptat
una esmena constructiva i de diàleg, llevin de l’articulat un
principi tan important com el que he dit de la igualtat
d'oportunitats d'homes i dones i el vulguin posar a l'exposició
de motius. 

Per tant, li he de dir, Sr. Mascaró, que nosaltres no
acceptarem traslladar una cosa tan essencial des de l'articulat de
la llei a una exposició de motius, perquè sabem tots els que som
a aquesta cambra que no és el mateix establir un principi, sigui
“impulsar” o sigui “garantir”, tot i que entenem que “garantir”
suposa un compromís immediat en els pressuposts i un
reglament que es desenvoluparà tal volta a l'hora de posar
“impulsar”. I, per tant, els deman que tenguin en consideració
aquesta voluntat de flexibilització que té el meu grup
parlamentari, no tan sols en aquest debat, sinó en ponència i en

comissió, i entenguin, evidentment, que acceptaríem la seva
esmena, que ens ha traslladat abans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, tiene que terminar, por favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí, ja acab vicepresidenta-, si evidentment la mantén a
l'article 8.1.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares RGE núm. 9292 fins
a la 9295, i per posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Lo primero de todo, disculpas por este tono de voz,
pero es que desde que empezó lo del cambio climático, y en
verano hace calor y en invierno hace frío, uno coge unos
trancazos impresionantes, también es verdad que hoy en esta
cámara hace un poco de frío, pero, bueno, así nos
solidarizamos, por ejemplo, con los alumnos de primaria del
CEIP Puig de Sóller que están en una aula a menos de 10º
porque llevan ya más de 10 años con problemas en la caldera,
y creo que así, de alguna manera, expresamos esta solidaridad.

Con respecto a las enmiendas, yo tengo que decir y
agradecer el hecho histórico -aquí que nos gusta tanto hablar de
hechos históricos-, pues el hecho histórico que, por primera vez
en estos tres años y pico de legislatura, se nos haya aceptado
alguna enmienda, es un hecho histórico que yo quiero
públicamente agradecer.

Y quiero defender un par de enmiendas de las que quedan
vivas porque, además, como yo no me escondo, no me
preocupa, soy creyente, creo en los milagros, pues pienso que
los milagros a veces se pueden producir, y como estas
enmiendas son de absoluta lógica, me gustaría que de nuevo
recapacitasen ustedes y pensasen por qué no las han aceptado.

La primera, la que dice: “las administraciones deportivas y
educativas competentes fomentarán el deporte adaptado entre
los estudiantes con algún tipo de discapacidad, con programas
específicos, para alcanzar su integración con el resto de
estudiantes y en la formación deportiva integral”, yo no veo
esta enmienda qué tiene para que ustedes no la hayan aceptado.

Y esta otra: “El Gobierno de las islas Baleares impulsará la
accesibilidad de centros de alto rendimiento y de tecnificación
deportiva y adaptación de los programas deportivos de alto
rendimiento y de tecnificación para deportistas con
discapacidad, mediante convenios con la asociación de técnicos
de deporte adaptado de las islas Baleares, la federación

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209292
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202209295


9296 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 24 de gener de 2023 

competente o, en su defecto, con la federación específica de
deportes adaptados”.

Yo las vuelvo a someter de nuevo a su consideración, y
denle ustedes una vuelta.

Y tengo que decir, y ustedes que también creo que ya
conocen el carácter un poco combativo que yo tengo, que hoy
subo a esta tribuna triste, y subo triste porque a nosotros nos
hubiera gustado poder votar a favor de esta ley del deporte,
porque, desde luego, no es la peor de las leyes que hemos
aprobado en esta cámara, todo lo contrario, mucho peor es la
que acabamos de aprobar y mucho peor será la que
aprobaremos después. La ley en sí no es mala -la ley en sí no es
mala-, pero nos obligan ustedes a votar en contra, y ¿por qué
nos obligan ustedes a votar en contra de esta ley? Porque son
incapaces de producir ni un solo texto legislativo en esta
cámara en el que no vayan impresas ses potetes de todos sus
mantras ideológicos. Esta ley, por supuesto, está empapada de
toda su ideología de género, de su ideología LGTBI y, cómo
no, dedican un artículo entero, el artículo 22, al fomento de la
lengua catalana, porque es evidente que no se puede practicar
el deporte si no es pasando por el paso previo de la lengua
catalana, por supuestísimo, es hasta ese nivel, bueno, están
ustedes dispuestos a quedarse sin médicos y enfermeras, y por
eso andan a la gresca con el tema del catalán, pues imagínense
ustedes en el deporte, o sea, si no les importan los enfermos,
¡les van a importar los deportistas! Y en esa tesitura estamos. 

Y también es cierto que esta ley está llena de buena
voluntad y, como ha dicho muy bien el diputado de Ciudadanos
que me ha precedido, llena de verbos como “impulsar”,
“desarrollar” y “apoyar”, y muy pocos o ninguno que digan
“garantizar”, garantizar. Garantizar es una obligación, y tengo
que decir que una de las enmiendas de Ciudadanos, la que
decía “garantizar la igualdad del deporte femenino en la
radiotelevisión pública de estas islas” se debería haber
mantenido en los términos en los que estaba, porque una de las
poquísimas cosas que justifican la existencia de una
radiotelevisión pública pagada con el dinero de todos es,
precisamente, dar algún tipo de informaciones o de programas
específicos que no son de consumo masivo sino, precisamente,
el llegar donde no llega la iniciativa privada porque no es
rentable. Pero ustedes ahí pues han querido pasar de puntillas
y no lo han querido aceptar. 

Y también, discúlpenme, y lo tengo que decir, nos
preocupa, y nos preocupa profundamente, la ley que en estos
momentos se tramita en el Congreso de los Diputados, la
famosa ley trans, porque pensamos, y no viene reflejado en esta
ley, que, si se aprueba en los términos en los que está
redactada, puede significar el final del deporte femenino tal y
como lo entendemos, y esa es la realidad. Y eso nos preocupa
y nos preocupa profundamente, yo entiendo que a ustedes no,
pero a nosotros sí, claro que nos preocupa el deporte femenino,
porque, si se aprueba esa ley en los términos en los que ha
venido redactada, el deporte femenino morirá, morirá, y lo
anunciamos aquí, y ya estamos teniendo en todo el mundo
ejemplos de ello.

Y por último, y no me puedo extender más porque hoy la
salud no me lo permite, déjenme que les diga que ayer por la

mañana tuve que acudir a una reunión y pasé por delante de la
iglesia de los capuchinos, la cola de personas que estaban
recogiendo alimentos llegaba hasta la Plaza del Rosellón, y
deberían ustedes reflexionar sobre qué importancia tenía en
estos momentos, o qué urgencia, la ley de deportes, para que,
con el problema que tenemos de inflación, de la gente que no
llega a final de mes, de la cesta de la compra, sigan ustedes
convocando sesiones extraordinarias para aprobar la ley del
deporte, y no sesiones extraordinarias para atender a las
verdaderas necesidades de los ciudadanos. Ustedes son los que
provocan ese alejamiento de la calle al mundo de la política.

Y permítanme, por último, que me despida con mucho
cariño del Sr. Diputado de Formentera, al que espero seguir
viendo, y no en esta cámara, y no porque no me caiga usted
bien, que sabe que me cae muy bien, sino porque espero que el
próximo diputado de Formentera no pertenezca a su grupo
político. Pero ya sabe que, desde el más absoluto cariño, y
también le quiero decir, ya que antes ha hablado de los miles de
millones de expertos científicos que avalan el cambio
climático, recuerde que, por desgracia, desde Adán y Eva, en
general, los tontos están en mayoría.

Gracias, Sr. Presidente. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Presidenta. Gracias.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Presidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Para defender las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixt, MÉS per Menorca, RGE núm.
9323, 9324, de la 9327 a la 9330, 9332, 9333, 9335, 9336,
9337, de la 9341 hasta la 9353 y de la 9356 hasta la 9365/22,
para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixt,
Gent per Formentera, RGE núm. 9296, 9298, 9299, de la 9303
hasta la 9306, 9309, 9310, 9311 y de la 9314 hasta la 9321/22,
y también para posicionarse con respecto a las enmiendas de
otros grupos parlamentarios, tiene la palabra la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom, i sigui
benvingut el públic assistent.

Em permetran que comenci la meva intervenció comentant
la lamentable escena que hem vist aquest cap de setmana amb
l’autolliurament de medalles que han hagut de fer les jugadores
de futbol de la Supercopa d’Espanya i la vergonyosa actuació
de la Reial Federació Espanyola de Futbol...

(Alguns aplaudiments)

..., que ha estat incapaç d'exercir les seves suposades funcions
i demostrar un masclisme ranci i una clara desigualtat. L'esport,
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com l'entenem aquí i com ho fa aquesta llei, és un motor per
avançar cap a la més que obligada igualtat, l'esport ensenya
valors i la Reial Federació Espanyola de Futbol està totalment
mancada dels principals valors que es pressuposa ha de tenir
una institució d’aquest tipus. 

Aquesta introducció em permet remarcar que la nova llei
d'esports recull la necessitat de garantir la igualtat de gènere en
el món de l'activitat física i esport. Aquest àmbit, concretament
el de la competició, o més ben dit, el de l'alta competició, ha
estat un context de desigualtats, des de la perspectiva de gènere
de les estructures federatives compostes en la seva immensa
majoria per homes a les desigualtats entre les condicions
laborals entre homes i dones. En aquest sentit, aquesta llei
preveu mesures per garantir la igualtat de gènere, com, per
exemple, que la composició de les federacions haurà de ser
equilibrada, o també fent que els mitjans de comunicació
incrementin la visibilitat de les dones en el món de l'esport. I
aquí vull agrair especialment l'esmena al Sr. Gómez, que va
millorar molt el text original. 

De la mateixa manera, la llei garanteix que qualsevol
activitat esportiva es faci lliure  de qualsevol tipus de
discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere o per raó de discapacitat o necessitats
especials. Per tant, queda clar que l'actualització de la llei
d'esports era més que necessària.

Com hem fet amb la resta de lleis debatudes en aquests
darrers mesos, MÉS per Menorca hem presentat tot un seguit
d'esmenes que fan incidència en l'arquitectura institucional i les
seves competències i reglamentació. No els ve de nou la
proposta menorquinista la qual no deixa de defensar el que diu
l'Estatut d'Autonomia, i és respectar al màxim la seva literalitat,
així, segons l'article 70.9, la competència d’esports recau en els
consells insulars.

Gran part de les 46 esmenes presentades es varen fer als
articles 8, 9 i 10, precisament els que fan referència a les
competències pròpies dels consells insulars, del Govern i dels
ajuntaments. La nostra mirada sempre és la mateixa,
consideram que la institució primera ha de ser el consell insular
i després el Govern, més quan, de cada vegada més, els
consells assumeixen més competències. Les nostres esmenes
han intentat, amb poc èxit, tot s'ha de dir, que la llei tingués un
articulat que regulés l'exercici de la competència per part dels
consells, que són els que ostenten la competència segons
l'Estatut d'Autonomia, com a comunitat autònoma que són, i,
secundàriament, regular la potestat residual del GOIB pel que
fa als principis generals i coordinació.

Açò que els acab de dir ja ho vam dir a la Llei de joventut,
podem repetir la mateixa argumentació les vegades que faci
falta, i així ho farem, tot i la sol·licitud que ens acompanya en
aquestes ocasions. Volem que quedi clar que no defugim ni
refusam la funció de coordinació del Govern, però entenem que
la realitat de cada illa és diferent i es treballa de manera
diferent, volem, idò, que cada illa pugui fer feina amb els seus
propis valors i objectius, i precisament l'Estatut d'Autonomia
açò ho entén.

De les 46 esmenes presentades n’han estat acceptades 12,
no podem dir que haguem triomfat gaire, i el segell de MÉS per
Menorca a aquesta llei és difuminat, per dir-ho d'alguna
manera. Incidim en la importància dels consells insulars perquè
per a nosaltres és la institució més important per a la nostra
ciutadania. Per exemple, el Consell de Menorca sempre ha estat
molt sensible en aquest àmbit de l'activitat física i esportiva, i
treballa, juntament amb les federacions, per oferir un model de
formació esportiva que sigui una autèntica eina de transmissió
de valors, com és amb la implementació del programa Integra
Esport o l'aplicació del codi ètic. En aquest sentit és important
que a cada territori es puguin desenvolupar les activitats en edat
escolar adequades al context de cada illa i respectar cadascuna
de les seves singularitats.

Tot i el que els estic dient els reconec que votarem a favor
de gran part dels articles de la llei, reiteram, per tant, que les
nostres crítiques són per als àmbits competencials i
reglamentari.

El gruix de les esmenes que ens queden vives es troben,
insistesc, als articles 8 i 9 amb 14 esmenes de les 34 que ens
queden per votar.

En resum, proposam i proposarem, sempre que puguem, la
inversió competencial, ens coneixen i saben que som insistents,
molt insistents. Mantenint, per tant, la nostra coherència,
votarem en contra d'aquells articles als quals ens queden vives
les esmenes. Per a la resta, farem un vot a favor.

Però avui necessit, amb aquest fred que ens envolta,
remarcar els aspectes positius que compartim amb aquesta llei.
Ens agrada que la llei sigui coherent amb la promoció de
l'activitat física i esportiva a partir de l'educació en valors i la
promoció dels hàbits saludables, perquè la promoció de
l'activitat física i esportives s’ha d'entendre també com un
factor imprescindible per a l'estalvi de la despesa sanitària. És
fonamental, per tant, assegurar que es fa arribar la importància
de la pràctica de qualsevol tipus d'activitat física i esportiva a
la gran majoria de la societat. Per açò, i aquí sí torna sortir la
crítica, i compartim amb el Sr.  Gómez, no podem entendre la
transacció proposada a l'article 112, sobre entitats vinculades
a la venda d'alcohol. Entenem que ho fan per salvar patrocinis
d'esdeveniments, però açò de  posar “fins a 20 graus” ens
sembla un error, és com si poséssim el nivell de nicotina màxim
de la marca de tabac. Sota el nostre punt de vista, creiem que
cal valentia i desvincular d'una vegada l'activitat física del
consum de qualsevol substància tòxica i/o addictiva. 

Compartim la importància que té la promoció de l'activitat
física i esportiva entre els joves, més tenint en compte la
societat digital i sedentària en la qual vivim. L'adherència a
l'activitat física i esportiva per part d'aquest sector de la societat
pot ajudar a aconseguir una societat rica en valors, educatius,
socials i amb hàbits saludables. El foment de l'activitat física i
esportiva entre els infants i joves és clau per al seu creixement
com a persones.

Un dels principals canvis d’aquesta llei envers la normativa
aprovada actualment és l'àmplia visió i concepció del concepte
activitat física i esport, amb aquesta llei ja no només es
regularan les activitats esportives reglades, que són objecte
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d'aquesta llei, sinó totes les activitats físiques i esportives, sigui
quin sigui el seu objectiu. Nogensmenys la promoció dels
hàbits saludables i el foment de la salut a través de l'activitat
física és un dels pilars d'aquesta llei. I és que no podem obviar
que la manca d'activitat física és el quart factor de risc de mort
mundial.

Amb aquest escenari alarmant cal abordar la problemàtica
de forma integrada i identificar els factors de protecció per
fomentar en les futures generacions actituds i hàbits de vida
saludables, sostenibles i respectuosos amb les persones i el
medi ambient. 

També és de vital importància la promoció de l'activitat
física i esport adaptat, aspecte imprescindible per a la
recuperació i qualitat de vida de les persones amb alguna
diversitat funcional. O el cas de les persones majors, on els
poders públics han de garantir un envelliment actiu i saludable
i que permeti mantenir unes condicions de vida dignes. 

En definitiva, tot i que criticam com s'han enfocat els àmbits
competencials parlamentaris a les darreres debatudes, sí que
valoram positivament que avui s'aprovi una llei que promou
estils de vida actius i saludables, que fomenti entorns
favorables per dur a terme l'activitat física en condicions i
especialment que garanteixi la professionalitat dels educadors
físics.

Acab, volem agrair la feina feta per la consellera d’Afers
Socials i Esports, en especial al seu director general, el Sr.
Carles Gonyalons, i tot el seu equip. Sabem que aquesta llei és
el resultat d'una feina d'anys i anys per actualitzar aquesta
normativa de l'any 2006 i que avui culmina amb la seva
aprovació. I a les companyes i companys de ponència, gràcies
pel to i l'ambient.

I, Sr. Sanz, no podíem ser manco, li desitjam tota la sort del
món, ha estat un plaer compartir feina i grup amb vostè, i ja sap
que a Menorca sempre, sempre, sempre tindrà casa i amics. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 9371 fins a la 9374, 9376,
9377, 9378, 9380, 9381, 9382, 9384, 9386, 9387, 9389, 9390,
9392, 9393, de la 9395 fins a la 9398, 9400, 9401, 9402, 9406,
9407, 9408, de la 9411 fins a la 9413 i de la 9415 fins a la
9420, i per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de
grups parlamentaris té la paraula el Sr. Fuster.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia, senyores
diputades i senyors diputats. Ens trobam davant la darrera fase
d'aquest projecte de llei que avui sortirà aprovat, si no hi ha cap
sorpresa de darrera hora. Per això, abans d'entrar en matèria i
fixar la posició del Grup Parlamentari Popular, m'agradaria fer
unes consideracions prèvies. 

Primer de tot, vull fer un reconeixement a totes les persones
de la Conselleria d’Esports, de les federacions, clubs,
esportistes, col·legis professionals, entitats esportives,
organismes públics, em referesc als consells, i gestors esportius
que han fet feina en l'elaboració d'aquesta llei, una llei que des
del Grup Parlamentari Popular trobam necessària, atès que la
Llei de l'esport que actualment es troba en vigor, que és la de
l'any 2006, i que va ser una llei pionera en el seu moment i ha
estat una bona llei, per qüestions lògiques, per qüestions de
temps, han passat ja 17 anys i una pandèmia, ha quedat
desfasada i s’havia d’actualitzar.

Així ho vàrem dir des del primer tràmit d'aquesta llei quan
es va reunir la Comissió de Consells, doncs aquesta és també
una llei que té una repercussió en aquests organismes.

Segon, el Partit Popular ha assistit a totes les reunions i
ponències d'aquest projecte de llei amb la millor de les
voluntats, ha aportat la nostra visió sobre l'esport i ha intentat
arribar al màxim d’acords possibles, ja que del que es tracta és
que surti un bon text legislatiu que doni resposta a les
necessitats del món esportiu de les Illes Balears. En aquest
sentit, hem presentat 52 esmenes a un text que té un poc més de
200 articles i on s'han presentat 216 esmenes per part de tots els
grups parlamentaris.

D'aquestes 52 esmenes que hem presentat per part del Grup
Parlamentari Popular, vostès, els que donen suport al Govern,
ens n’han aprovades 16; esmenes com les 9404 i 9405, sobre
formació, on nosaltres trobàvem també adient introduir el tema
dels gestors esportius; o esmenes com la 9409, sobre
informació de les instal·lacions, on nosaltres introduíem tota
una sèrie d'aspectes com el subministrament i els sistemes
energètics, han estat acceptades, i així fins a 16 esmenes,
moltes gràcies per acceptar-les perquè creiem que milloren el
text presentat.

A part d'aquestes 16 esmenes aprovades, vostès em
demanen transaccionar dues esmenes, la 9382 i la 9384, totes
dues tracten sobre els gestors esportius. La 9382, on els
proposam nosaltres un nou article al punt 9, un nou punt a
l’article 9, que diu: “Gestionar les instal·lacions i centres
esportius que tenguin adscrits amb personal qualificat, d'acord
amb l’exercici professional de l'educació física, l'activitat física
i l'esport, i la gestió esportiva prevista en aquesta llei, i la
necessària regulació de l'exercici professional”. La 9384, més
o manco igual, a l'article 10, on nosaltres li proposam:
“Gestionar les instal·lacions i centres esportius que tenguin
adscrits amb personal qualificat, d'acord amb el exercici
professional de l'educació física, l'activitat física i l'esport, i de
la gestió esportiva prevista en aquesta llei i amb la necessària
regulació de l'exercici professional”. Vostès aquí em proposen
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eliminar de les dues esmenes la darrera frase, el que fa
referència a “la necessària regulació de l'exercici professional”.

Evidentment, ens agrada més la nostra esmena tal com està
redactada, però acceptarem aquestes dues transaccions, perquè
creiem que és important introduir la part de la gestió esportiva
dins aquesta llei, ja que som una de les poques comunitats
autònomes que no tenim regulat aquest exercici professional.
Acceptam aquestes dues transaccions, però crec que, en aquest
sentit, podrien haver aprovat o transaccionat també l'esmena
9386, a l'article 13, i la 9371, a l'exposició de motius, que
també parlen dels gestors esportius. Li deman que s'ho
repensin. 

Respecte de les esmenes que no m'han acceptat, començaré
per un clàssic: la llengua. L'esmena que li hem presentat, de
supressió, l'esmena 9390, vostès introdueixen tot un article que
és l'article 22, que es titula Foment de la llengua catalana per
mitjà de l'activitat física i l'esport, de veritat, la seva obsessió
en aquests temes és tremenda, què pinta un article de foment de
la llengua catalana dins la Llei de l'esport, quan l’esport en si
mateix és un idioma universal? La seva obsessió
catalanitzadora no té límits, li deman que retirin aquest article,
perquè, com diem en mallorquí, vostès mesclen ous amb
caragols.

(Alguns aplaudiments)

L'esmena 9417, a l'article 104, diu literalment: “La persona
titular de la presidència d'una federació esportiva no podrà
exercir el càrrec durant més de tres legislatures de tres anys”.
Aquí el que fan vostès és limitar el mandat d'un president d'una
federació. Miri, puc entendre el motiu d’aquest punt, hi ha gent
que pot estar-hi a favor i hi ha gent que pot estar-hi en contra,
de delimitar el mandat d'un president d'una federació, però li
proposam que siguin les mateixes federacions, dins les seves
assemblees, les que limitin a no el seu mandat. Per què? Perquè
és un exercici de cinisme absolut, fins i tot diria d’hipocresia,
que nosaltres, els polítics, no tenguem limitats els nostres
mandats i vulguem limitar els mandats dels presidents de les
federacions, quan ells també han estat democràticament elegits
a una assemblea. Per això els deman que, per favor, acceptin la
nostra esmena.

(Alguns aplaudiments)

L'esmena 9401, que tracta sobre el dret a associar-se, vostès
introdueixen que la integració a una entitat esportiva
constituïda és lliure, voluntària i gratuïta, i s'ajustarà al que
estableixen els seus estatuts. Li deman suprimir la paraula
“gratuïta”, ja diran els seus estatuts si és gratuïta o no, les
entitats han de tenir la llibertat de fer-ho com vulguin.
Nosaltres, els partits polítics, som lliures de cobrar una quota
per afiliació o no cobrar-la, les entitats esportives també han de
tenir aquesta llibertat. Li deman que acceptin la nostra esmena.

(Alguns aplaudiments)

L'esmena 9400, a l'article 55, que tracta sobre les llicències
federatives, i diu: “Les llicències s'expediran en la llengua
pròpia de les Illes Balears, sense perjudici que qualsevol
federació pugui optar també per expedir-les en les dues

llengües oficials”. La nostra esmena va encaminada que
directament la llicència federativa sigui sempre en les dues
llengües oficials, senyors de MÉS, és qüestió de pragmatisme,
hi ha coses on no fa falta fer política.

L'esmena 9398 a l'article 49, que tracta sobre les classes de
llicències esportives, vostès parlen de les llicències
d'esportistes, personal tècnic, àrbitres, activitat física i
multiesportiva, i ens sembla bé, els dic que ens sembla bé, però
creiem que també estaria bé introduir les dels preparadors físics
i les dels delegats d'equip, crec que també podrien acceptar
aquesta esmena.

L'esmena 9392, a l'article 30, que tracta sobre les
competicions d'àmbit a les Illes Balears, i vostès aquí fan una
diferenciació molt clara entre les competicions d'àmbit insular
i les competicions d'àmbit interinsular, i està bé, són dues
classes evidentment de competició, però consideram que és
incomplet, perquè dins l'àmbit de les Illes Balears també pot
haver-hi competicions nacionals i internacionals. Per això els
demanam que acceptin la nostra esmena, que diu: “Les
competicions esportives són aquelles que considera com a tal
el Consell Superior d'Esports o aquelles de caràcter
interinsular, insular, nacional i internacional considerades
professionals pel volum i la importància econòmica de la
competició, la capacitat d'explotació comercial, l'existència de
vincles laborals generalitzats, l'existència de convenis
col·lectius i la tradició i implantació de la competició
corresponent”. Creiem que així està molt més complet el text.
Li deman que l'acceptin.

I així totes les esmenes que els he presentat, però que,
evidentment, per una qüestió de temps no puc abordar.

Acab, senyors diputats, per acabar vull dir-los, en nom del
Grup Parlamentari Popular, que les Illes Balears tenim moltes
coses bones, molts de col·lectius empresarials i de la societat
civil que destaquen per la seva feina i per la seva aportació a la
nostra societat, però en tenim un que és, sense cap dubte, el
millor de la nostra terra i aquest és el teixit esportiu de les Illes
Balears. A tots els nostres esportistes, clubs, federacions i
entitats esportives de la nostra terra, en nom del Grup
Parlamentari Popular, gràcies per la vostra feina i per sempre
deixar ben alt el nom de les Illes Balears.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputades.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Per posicionar-se respecte de les
esmenes de la resta de grups parlamentaris té la paraula, per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Vull donar també la
benvinguda tant al director general com a tota la gent de la
conselleria que l'acompanya, com als representants d'altres
institucions, dels consells i de les federacions i gent vinculada
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al món de l'esport, tant la que és aquí dins com la que és fora
que també ens segueix.

Des d’aquí també enviar una forta abraçada i un missatge
d'ànim, que segueixin amb aquesta tasca, a tota la gent que, dia
a dia, d'una forma altruista, treballa en el món de l'esport,
creiem que tots aquells entrenadors, entrenadores, monitors,
monitores que dia a dia treballen en el món de l'esport, sobretot
de l'esport base, sobretot amb les nines i nins de les Illes
Balears, que els ensenyen, a part de l'esport, valors, valors
importants per al transcurs de la vida, mereixen el nostre
reconeixement, i aprofitant que avui parlam de la llei de l'esport
vull enviar-los aquest reconeixement el qual creiem que és
important, ja que dinamitzen una part molt important de la
societat, al marge també d’educar i ensenyar com es practiquen
els esports. 

Vull dir, per començar, que ho tenen tots els portaveus, ho
tenen els lletrats, hem plantejat dues transaccions a dues
esmenes del Partit Popular, que ha anunciat que les acceptava,
i una transacció al diputat de Formentera, el Sr. Sanz, qui
després ens dirà si accepta o no. També acceptam l'esmena a
l'exposició de motius que ha plantejat el Sr. Fuster, també
acceptam dita esmena. 

I ja respecte de la llei, creiem que és una llei que, al final,
el que fa és actualitzar l'antiga Llei de l'esport del 2006, que,
maldament fos aprovada el 2006, era una llei amb els
paràmetres del segle XX, els du al segle XXI i a les necessitats
del segle XXI. I és una llei també, i això ho vull posar en valor,
que és fruit del consens, però no només la llei és fruit del
consens, la llei pot ser fruit del consens gràcies a la feina feta
els darrers vuit anys per la Direcció General de l'Esport,
dirigida pel Sr. Gonyalons i tot el seu equip, ha fet una feina al
llarg d'aquests vuit anys de consens, de treball en equip, de
treball amb les federacions, de treball amb ajuntaments i
consells, i això, de tota aquesta labor, de tota aquesta
trajectòria, en surt una llei consensuada, una llei consensuada
amb el sector, molt important, i una llei consensuada, o molt
consensuada, en aquest parlament, perquè, la veritat és que
quan hem treballat, tant a ponència com a comissió, la feina ha
estat fàcil i ha estat tranquil·la, i és d'agrair a tots els grups.

I és d'agrair al director general, al Sr. Gonyalons, i a tot el
seu equip que hagi fet durant aquests vuit anys aquesta feina
perquè ens arriba una llei molt fàcil, molt treballada i és
d'agrair, com dic, aquesta feina al Sr. Gonyalons. Algú al llarg
del tràmit de comissió va parlar de la llei Gonyalons, jo li agaf
el guant a la Sra. Sureda, que va ser qui ho va dir, i sí, podríem
parlar de la llei Gonyalons perquè és fruit de vuit anys de feina,
esper que la consellera no s'enfadi.

Quant a les intervencions dels diferents grups, el
representant de VOX la veritat és que ha començat bé, no
sembla ver, i, és clar, han vist com de la feina surt el profit?
Han vist que si fan feina i presenten esmenes, fins i tot
nosaltres, que som uns rojos, que no duim ni cua ni banyes,
però, vaja, som capaços d'acceptar-les? És de la feina que surt
el profit, provin de fer-ho més, provin de treballar més, de
vegades, si fan un poc de feina, per ventura els sortirà el profit.
Però ha acabat molt malament, és que ha acabat amb un... s'ha
donat un bany de populisme, s'ha donat un bany de populisme

d'allò més ranci, és que, Sr. Rodríguez, les coses com són, ha
estat... ha començat bé, però ha acabat, sincerament, molt
malament.

La ideologia impregna les lleis, li hem explicat moltes
vegades, vostè és el primer que fa ideologia cada vegada que
obri la boca, és clar que sí que la ideologia impregna les lleis,
però no només parlam d'ideologia, parlam de drets, parlam de
drets de les persones, parlam de drets de les persones LGTBI,
parlam de drets de les persones catalanoparlants, parlam de
drets de les persones quan posam totes aquestes coses a les
normes. 

Quant a Ciutadans, respecte de l'esmena dels equipatges
femenins, li agafam l'esperit de l'esmena per dur-lo als
reglaments. Creiem que és una esmena massa concreta per
plantejar sobre un text d'una llei, però sí que creiem que és una
esmena que podria anar perfectament en el reglament, per tant,
li agafam l'esperit de l’esmena i ho plantejarem per posar als
reglaments.

Quant a IB3, li hem acceptat l'esmena amb una transacció
que manté perfectament l'esperit de l’esmena, i parla de
contingut diari. I estam d'acord amb vostè que és necessari
posar en valor, visibilitzar l'esport femení.

I en aquest cas, també, vull donar la raó a la diputada de
MÉS per Menorca, ha estat una vergonya la final de la Copa
femenina i la Reial Federació de Futbol s'ho ha de fer mirar, no
pot ser aquest biaix entre la final masculina i la final femenina,
la guanya el mateix equip, però ells els les donen i elles han
d'anar a cercar les medalles.

I seguim amb MÉS per Menorca, estam d'acord amb vostè,
l’esport és salut, hem de fer arribar la pràctica de l'esport al
cent per cent de la societat, sobretot als més vulnerables, la
pràctica de l'esport forma part també de la dignificació de la
vida de les persones, i facem que aquestes pràctiques
saludables, que la pràctica de l'esport arribi, com dic, a tots els
racons de les Illes Balears. 

I quant al Partit Popular, Sr. Fuster, bon tarannà. Li hem
acceptat, i vostè ho ha dit, esmenes, avui encara, avui n'hi
acceptam i n’hi transaccionam, però després arriba a les
qüestions amb les quals no ens posam d'acord.

Miri, Sr. Fuster, quant a la llengua, que també altres
diputats s’hi han referit, si no guanyam la batalla de l’us social
de la llengua catalana perdrem la llengua catalana, la perdrem.
Jo ja sé que això a vostès els és completament igual, els és
completament igual, no parlam de política, parlam de l’us
social de la llengua, nosaltres entenem que, com a societat, no
ens podem permetre el luxe de fer més passes enrera quant a
l'ús social de la llengua, de la llengua pròpia del país.

I és veritat, hi ha un idioma universal, que és l'esport i això,
tot això sempre es diu des del castellà, sempre es diu des de la
supremacia, des del castellà, no es diu mai des d'una llengua
minoritària i minoritzada, i la llengua de comunicació de
l'esport també ha de ser la llengua catalana, perquè és la pròpia
del país, per tant, ha de ser també la llengua catalana. I és
necessari guanyar l’ús social de la llengua perquè si no la
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nostra societat perdrà un element fonamental de la seva
personalitat, i nosaltres, com que entenem que la llengua
catalana és minoritària i minoritzada, li hem de donar aquest
plus i l’hi donam en aquesta llei i a totes en què és possible, per
cert, un article de 200, tampoc no és que... sigui gros, és un
article de 200, eh?, no, no, no.

(Remor de veus)

I quant al que vostè ha parlat del límit de mandats, això
forma part de les bones pràctiques i del bon govern -això forma
part de les bones pràctiques i del bon govern-, Sr. Fuster. A
més, és una qüestió consensuada amb les federacions, una
qüestió que la llei ho diu perquè hi ha un consens important
amb les federacions. Per tant, fer un plantejament de bon
govern a una llei de l'esport nosaltres entenem que és molt
important. Així com aquesta norma fa altres plantejaments
importants, fa plantejaments contra la violència, fa
plantejaments d’igualtat entre dones i homes, fa molts de
plantejaments que és el que la fa una llei del segle XXI, per
tant..., i aquesta n’és un, bon govern en el món de l'esport.

I ja per acabar, ja acab, el que he dit al principi, totes
aquelles persones que de forma desinteressada practiquen i fan
practicar esport, practiquen i fan practicar esport i ensenyen
valors a tota la gent que a dia d'avui es dedica a l'esport, això,
aquesta pràctica, l’hem de fer arribar a tots els racons de les
Illes Balears i totes les institucions s'han de veure implicades en
això.

Gràcies a la conselleria per la feina feta i confiam de veres
que surti una llei molt votada en positiu en aquest dia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per posicionar-se respecte de les esmenes
de la resta de grups parlamentaris té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Començo
la meva intervenció i saludo tot l’equip de la Direcció General
d'Esports i totes les entitats que es troben presents en aquesta
cambra parlamentària i a la Sala de Passes Perdudes, que està
repleta, i a tothom que també ens segueix per streaming. 

En uns minuts, previsiblement, aprovarem definitivament la
llei de l'activitat física i de l'esport a les Illes Balears. En primer
lloc, ens agradaria reconèixer el bon tarannà de totes les
formacions polítiques en les ponències i comissions durant el
tràmit parlamentari d'aquesta llei i el treball realitzat en
contribuir a la millora del text legislatiu inicial i fer-lo més
plural, fruit del màxim consens possible. 

Volem agrair el compromís i la feina d'aquells que han estat
els vertaders autors d'aquesta millora de llei, com són les
associacions, les federacions, entitats esportives i societat civil,

gràcies per la vostra implicació per promocionar i defensar
l'esport en el nostre territori. Aquesta feina conjunta ha estat un
clar exemple d'un dels valors principals que l'esport impulsa,
com és el treball en equip i la cooperació. 

També volem reconèixer la bona feina feta per tot l'equip de
la Direcció General d'Esports i, en especial, al director general,
Carles Gonyalons, perquè el text legislatiu que va entrar al
Parlament era un text molt treballat i consensuat amb totes les
entitats, clubs i federacions esportives, així com amb les
diferents administracions de les Illes Balears. Tenim constància
de les moltes reunions i debats que s'han fet al llarg d'aquests
anys amb els diferents agents socials per a la realització
d'aquesta llei, una llei de totes i de tots. S’ha de posar en valor,
i des de Unidas Podemos així ho fem, que el resultat del text
legislatiu que avui aprovem sigui un text consensuat,
participatiu amb els agents socials de la nostra comunitat
autònoma. 

L'esport és una de les eines per a la transformació de valors
en la societat, diversos estudis impulsats per organismes tan
rellevants com la UNESCO posen de relleu que l'esport no
només ajuda a l'optimització de la forma i la resistència física,
sinó que, a més, també és un dels mecanismes més efectius per
a la creació de vincles humans, per a la promoció de la
convivència pacífica i de la cooperació. Ens trobem diversos
exemples, en els esports individuals l’autoconeixement, la
disciplina, el control de la frustració i l'autoexigència són valors
ben presents, mentre que en els esports d'equip la solidaritat, el
compromís i el respecte són valors de primer ordre. L’esport és
d'aquesta manera una de les poques activitats capaç de
demostrar que només a través de l’execució efectiva d'aquests
valors s'aconsegueixen resultats d'èxits personals i col·lectius,
i aquest hauria de ser un gran aprenentatge per a tots i per a
totes.

L’existència de l'esport a les nostres relacions humanes s'ha
de considerar com una oportunitat d'aprendre a viure i
conviure. Així, qualsevol relació humana és un marc ideal per
a l'aprenentatge social i l'esport s’ha demostrat com una eina
fonamental per al bon funcionament d'una societat i és una eina
clau per a la promoció de la salut de valors i de cohesió social.

La pandèmia de la COVID va posar de manifest la
importància de l'esport i l'activitat física per mantenir-se en tots
els nivells, físic i mental; la pandèmia va demostrar que l'esport
és un aliat essencial per a la salut mental.

Així, doncs, una activitat que és capaç d'aglutinar tants
components a les nostres relacions humanes hauria de rebre un
tractament polític a l'alçada del que és capaç de transmetre i,
per això, des d'Unides Podem consideram que l'esport de les
Illes Balears mereix una llei actualitzada als nous temps. 

La llei que avui aprovam centra els esforços a incidir en la
importància de l'esport com a eina de cohesió social en
impulsar la igualtat efectiva de gènere, protegir la diversitat, la
llengua i la inclusió a tots els nivells. 

Es regula l’exercici professional de l'activitat física i de
l'esport i dona accés a la pràctica esportiva a part de tota la
ciutadania, fins i tot sense necessitat d'estar federat, garantint
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així la pràctica esportiva de qualsevol esport per a tota la
ciutadania de les Illes Balears, en especial per a les persones
més vulnerables.

Per rebre ajuts de les administracions serà obligatòria la
transparència i el bon govern de les federacions i entitats,
assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a l'activitat contractual, així com que totes les entitats
que tinguin com a patrocini cases d'apostes queden excloses de
les subvencions públiques. Des d'Unides Podem ens hagués
agradat deixar també fora del finançament públic entitats
esportives que tinguin com a patrocini entitats vinculades a la
venda de begudes alcohòliques i tabac, per tal que tot allò que
es relacioni amb la pràctica esportiva giri entorn d'hàbits
saludables, tal com estava contemplat en la proposta de text
legislatiu inicial, però, malauradament, a comissió es va
aprovar l'esmena presentada in voce i suprimia aquesta mesura
tan valenta presentada inicialment.

Aquesta llei també reforça l'esport d'alt rendiment i el nivell
de les Illes Balears i el considera com un factor essencial per al
desenvolupament esportiu del nostre territori. 

A més, garantirem per llei que les juntes directives de les
federacions comptin, com a mínim, amb un 40% de membres
dones en impulsar el paper de la dona en els òrgans directius,
perquè, per molt que hi hagi partits que ho neguin, la
desigualtat entre homes i dones és una realitat; és una evidència
la desigualtat en el món laboral, per posar un exemple. Si és
una evidència en el món laboral, la desigualtat en el món de
l'esport augmenta exponencialment: la redistribució salarial de
l'esport femení és el gran sostre de vidre que s'ha de trencar.

O com la visibilitat de l’esport femení en els mitjans de
comunicació, que és minoritari en comparació amb l'esport
masculí, i això provoca greus perjudicis per obtenir patrocinis
o inversions publicitàries. I no parlem ja dels premis que reben
les categories femenines que són molt inferiors als que
s'atorguen a les categories masculines de pràcticament
qualsevol esport. Ja s'ha dit aquí, el darrer escàndol de
masclisme i discriminació en el món de l'esport ha estat aquest
cap de setmana a la final de la Supercopa d'Espanya que s'ha
disputat a Mèrida, on les jugadores campiones de la Supercopa
d'Espanya es varen haver de penjar les medalles elles mateixes,
malgrat la presència d'autoritats a les grades, concretament del
president de la Real Federació Espanyola de Futbol i del
seleccionador nacional de futbol. Al final de la trobada, les
jugadores varen tenir un lliurament de medalles... no varen tenir
un lliurament de les medalles a l'alçada del que representava
una trobada esportiva del nivell del qual es tractava, com és una
final de la Supercopa d'Espanya de futbol. 

Mentre no hi hagi dones a equips de direcció la
discriminació en el món de l'esport persistirà.

Un estudi pioner a les Illes Balears, realitzat per
l'Associació de dones a l'esport professional, ens mostra que les
dones suposen entre un 14 i un 24% del personal de clubs a
càrrecs de presidències, vicepresidències o junta directiva. El
percentatge és inferior -un 20%- quan parlem de dones
tècniques, com entrenadores o directives esportives. Les xifres
encara són més dramàtiques quan parlam de federacions, on

només un 10% de càrrecs de governabilitat els ocupen dones,
un 90% homes a llocs directius de governança, front a un 10%
de dones. L'estudi també mostra que els clubs on les dones
ocupen la presidència, o on hi ha també presència de dones
importants a l'equip directiu, augmenta considerablement el
percentatge de les llicències federatives femenines respecte dels
clubs on no hi ha cap dona en càrrecs de governança.

Com he dit abans, a les Illes Balears es garanteix per llei
que les juntes directives de les federacions i entitats comptin,
com a mínim, amb un 40% de membres dones i s’impulsi, així,
el paper de la dona en els òrgans directius. També es pretén
atorgar de manera equitativa l'ocupació dels espais de graelles
esportives en les ràdios i televisions públiques entre l'esport
masculí i l'esport femení.

En resum, des d'Unides Podem donam suport a la llei
d'activitat física i de l'esport de les Illes Balears, perquè trobam
que és una bona llei, incideix en el paper de l'esport com a eina
bàsica per a la cohesió social, la promoció d'hàbits saludables
en el benestar i la salut de la ciutadania, potencia l'activitat
física i esportiva en edat escolar, garanteix i fomenta la igualtat
efectiva entre homes i dones en la pràctica i gestió esportiva,
incrementa mesures a la prevenció i lluita contra la violència,
la xenofòbia o el racisme, i potencia la participació en
condicions d'igualtat per a tota la població.

Amb referència a les esmenes que queden vives, mantenim
les transaccions de les esmenes dels diferents partits que ja
vàrem proposar a ponència i a comissió, i votarem a favor de
l'esmena 9371 del Partit Popular, de l'exposició de motius. La
resta d'esmenes, com ja vàrem dir a ponència i comissió, les
rebutgem: moltes esmenes presentades fan referència a la
llengua, competències d'altres administracions i, sincerament,
des d'Unides Podem trobem que no milloren el text, entenem
que es presentin com a relat polític de les diferents formacions
polítiques que les presenten, però no milloren el text legislatiu,
fruit d'un ampli consens i, per tant, les rebutgem, inclosa també,
Sra. Pons, l'esmena 8469, presentada per El Pi, que fa
referència als monitors, des d’Unidas Podem entenem que ja
queda aclarit i reflectit a la Llei de lleure. 

I, ja per acabar, Sr. Sanz, ha estat un plaer compartir escó
amb vostè, molta sort i molts d'encerts.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups parlamentaris té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president, consellera, públic assistent, diputats i
diputades. Som a punt de votar i esperam aprovar una llei que,
per diferents motius, és necessària per a les persones i el sector
esportiu i l'activitat física.
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Un d'aquests motius, com coneixem, i cita l'exposició de
motius, és l'avanç que ha sofert el sector i la societat des de la
Llei de l'esport del 2006, per una banda, sabem que la societat
i aquesta comunitat han augmentat exponencialment la pràctica
de l'esport i l'activitat esportiva, i, per altra banda, sabem que
l'activitat física i l'esport contribueixen molt favorablement a
disposar d'una millor salut. Un estil de vida actiu lluita contra
el sedentarisme, ajuda a la prevenció, per exemple, de malalties
cardiovasculars o respiratòries. Podem dir idò, així, que
l'activitat regular és una de les eines més idònies per assolir una
millor qualitat de vida a cada edat i circumstància i millora
també l'estat d'ànim, poder dormir millor o rendir més en la
nostra activitat professional o d’estudis.

Per tant, som davant d’unes accions que permeten igualar
i millorar totes les persones, sense discriminació, i ho fan
conjuntament amb uns valors que són honestos, els de la
solidaritat, els de l’empatia cap al company o el rival, o per al
joc net. En aquest sentit i per aquest motiu, crec que és
important destacar una de les grans novetats que incorpora la
Llei i que és la incorporació de l'activitat física al mateix títol
i que ho fa al llarg de tota la Llei, en incloure l'activitat física
permetem que tots aquests valors que citava dur incorporat
l’esport s'ampliïn des de la pràctica lliure o no reglamentada de
l'esport, i així aquests puguin arribar a un major nombre de
persones sense distinció d'edat, condicions o situació social.

Aquest, crec, és, per tant, l'altre objectiu principal de la llei:
democratitzar els valors de l'esport i l'activitat esportiva, que
ens demana i volem consolidar a la societat del segle XXI. Ho
fa, per exemple, la llei en el títol III, cap als infants on, a
l'article 36, s'inclouen els objectius dels programes en edat
escolar, competència dels consells insulars, per incentivar
l'activitat física i esportiva als escolars, que sigui com un
element fonamental per a l'educació i transmeti els valors de la
cooperació, del joc net o del rebuig de la violència, del racisme,
de la xenofòbia i de la intolerància. 

Així ho transmet la necessitat, també, d'una alimentació
saludable, a l’article 38, o a l’article 20, amb l’envelliment
actiu de les persones majors, que contribueix a afavorir el seu
benestar i la qualitat de vida a través dels serveis de qualitat
amb professionals competents. 

Amb l'article 16, per la promoció de la igualtat efectiva
entre homes i dones, podem corregir qualsevol discriminació.

Igualment, la llei fomenta la igualtat d'oportunitats i la
promoció de les dones amb les ajudes específiques cap al
foment de l'activitat física i esportiva, ho fa també amb
l'elaboració de plans de protecció contra les agressions i amb
la seva projecció i participació equilibrada en entitats i
federacions esportives. És de justícia també l’augment i
afavorir la seva visualització als mitjans de comunicació
públics o el merescut reconeixement amb la distinció de
premis.

L'article 17 garanteix la no-discriminació per raó
d'orientació sexual i identitat de gènere, i es garanteix des de
les administracions públiques la participació, promoció i
difusió de bones pràctiques de les entitats esportives en la
relació amb les persones del col·lectiu LGTBI.

Totes aquestes mesures contra la no-discriminació i el
foment en equitat a l'esport cal que siguin compartides per les
persones amb discapacitat i que, així com marca la llei, han de
disposar també d'ajudes específiques i adaptar-les a la seva
condició i a la d'aquelles terceres persones que puguin ser
imprescindibles per al seu desenvolupament en les seves
activitats, així com tenir garanties per a una accessibilitat plena.

Voldria destacar també dins l'articulat l'article 19, per voler
afavorir l'activitat física i esportiva entre els sectors socials més
vulnerables i desfavorits, com una eina que n’afavoreixi la
integració i la millora del benestar, amb especial atenció a les
persones en risc de vulnerabilitat social i econòmica, o com
s’aprova a l'article 36, amb el suport econòmic a famílies amb
menors a càrrec per al foment de la pràctica esportiva
continuada i l’acreditació de llicències esportives.

Igualment, era necessària l'adaptació de la llei a la
comunitat autònoma, un territori i un medi natural característics
de les nostres illes, i així vàrem presentar i es va aprovar el
reforç de les pràctiques i esports característics que poden
gaudir del nostre medi natural, així com del foment i l’impuls
de la pràctica en persones amb discapacitat o de l’ús educatiu
en etapa escolar d'activitats físiques en el medi natural.
Igualment, les administracions hauran de vetllar perquè les
instal·lacions i equipaments esportius, siguin sostenibles amb
mesures d'eficiència i estalvi energètic que garanteixin aquest
respecte cap al medi ambient.

Respecte de la insularitat, agraïm la introducció en el text
de la llei establir els mitjans i el finançament necessari per al
desplaçament dels esportistes en els desplaçaments interilles.
Així com també, amb l'esmena de Gent per Formentera,
l'esmena 9316, que, si s'accepta la transacció que ha ofert el
diputat, acceptarem també “per a la creació d'una categoria
especial per a les competicions entre esportistes de Formentera
i Eivissa”, que són una realitat de la realitat de les Pitiüses, de
la seva geografia i de la seva distribució demogràfica.

Aquest compromís pels valors hauran de ser adoptats també
pel conjunt del teixit esportiu, l’activitat i l'esport sabem que és
molt més que una eina de superació i millora de la salut de les
persones, aquí a les Illes disposam de federacions, entitats,
empreses i professionals capdavanters a l'Estat i impulsen
aquests valors a l’economia i al benestar de la comunitat.

Per seguir traçant aquest camí la llei contempla també el
suport a esportistes d'alt nivell i alt rendiment, la necessitat de
noves llicències esportives, el foment i el finançament amb les
ajudes públiques, els beneficis fiscals, el patrocini públic i els
incentius al sector privat.

Igualment, la llei potencia l'associacionisme amb les entitats
esportives, l'estructura i el seu funcionament de clubs i
federacions esportives amb obligació de crear els comitès de
competició i disciplina esportiva i d'apel·lació, sotmetiment de
les federacions a les normes de transparència i de bon govern.

La formació i la investigació científica a dia d'avui ha de ser
indispensable per al progrés del sector, els requisits de
l’exercici professional i dels serveis públics municipals.
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Igualment, m'agradaria destacar la potenciació de la
Comissió contra la violència a l'esport de les Illes Balears, així
com la regulació de l'esport d'alt nivell i d'alt rendiment amb la
introducció també de les seleccions de les Illes Balears.

Quant al debat pròpiament de les esmenes, mantindríem el
vot principalment del dictamen en comissió i acceptaríem
l'esmena del Partit Popular 9371; mantindríem les propostes de
transaccions que crec que el diputat Fuster ha dit que acceptaria
respecte de les esmenes 9383 i 9884; mantindríem la proposta
a l’esmena de MÉS per Menorca 9365, i a la d’El Pi Proposta
per les Illes 8441. I igualment hem traslladat, ara fa uns
moments, a la resta de grups parlamentaris la voluntat de
presentar una esmena tècnica per transaccionar l'esmena 9308
de Gent per Formentera, on senzillament se substitueix, per
recomanació dels Serveis Jurídics de la cambra, canviar  “les
competències transferides” per “les competències pròpies”.

 Igualment, com hem parlat abans amb el Sr. Gómez i ell
mateix ha avançat a la seva intervenció, s'ha ofert una proposta
de transacció al Grup Parlamentari Ciudadanos, també la tenen
la resta de grups, per impulsar la prioritat en la gestió de la
pràctica esportiva en les instal·lacions esportives, mirar de
prioritzar l'esport base per a la seva conciliació en el seu dia a
dia. És el canvi que vostè ja esmenava de “garantir” per
“impulsar”, el motiu d'aquest canvi de verb, senzillament
perquè nosaltres no podem exigir que açò es pugui acomplir
d'aquesta manera i, senzillament, crec que és més adequat posar
el verb “impulsar”, i li recomanaria que ho tingués en compte
a l'hora de poder acceptar aquesta transacció, que crec que
estaria bé que s'incorporàs al text final de la llei. 

Per acabar, Sr. President i tots, crec que som a una llei que
acompleix els propòsits anunciats al principi de la meva
intervenció, que és traslladar des de les administracions
públiques i juntament amb el sector esportiu l’impuls per a la
salut, la democratització dels valors de l'activitat física i
esportiva a la societat, que millora substancialment la llei del
2006 i s'adapta a les polítiques que vol i ens demana la societat
del 2023, unes polítiques socials de lluita contra les
desigualtats, contra la violència i que posa els fonaments per a
la millora de la qualitat de vida de totes i cadascuna de les
persones i el progrés del sector esportiu i de l'activitat amb el
suport, com no, i l’impuls de les administracions públiques. 

Ja senzillament per acabar, igualment crec que la confecció
del text legal ens pot deixar una llei consensuada amb entitats
i sector, amb la incorporació de moltes aportacions que es van
fer durant el procés d'elaboració i exposició pública, així com
amb la introducció de... crec que podríem arribar a unes 90
esmenes dels diferents grups parlamentaris, crec que aquests
dos fets són també motius de seguretat per al sector i de
satisfacció per...

EL SR. PRESIDENT:

Sr.  Mascaró, hauria d'acabar, per favor.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... per als que hi han pogut participar.

Res més, ja he acabat, Sr. President, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Ara començam el torn de rèplica i
contrarèplica. En primer lloc el diputat no adscrit, Sr. Benalal,
per defensar novament la seva esmena, i que consti al Diari de
Sessions que aquest diputat no es troba present al plenari.

Donam la paraula, idò, al Grup P arlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si m’ho permet faré la intervenció
des d'aquí perquè serem molt breus, simplement volem dir que
de vegades tergiversen les coses i es dona la volta al calcetí
quan realitats d'aquesta terra han demostrat les necessitats que
tenim històricament, és a dir, ningú no es planteja que parlar de
la necessitat de l'habitatge, de la necessitat de l'educació, de la
necessitat de la sanitat no és una obsessió, és que és una
realitat, necessitam educació, necessitam sanitat i necessitam
habitatge. Ho dic perquè de vegades es parla d’obsessions i de
mantres quan reivindicam també a la llei de l'esport, nosaltres
hi estam absolutament d'acord, la necessitat de defensar l'ús
social de la llengua pròpia de les Illes Balears.

No és un mantra, no és una obsessió, és una necessitat
perquè està clar que si hi ha una llengua que perilla és la nostra.
Per tant, aquells que diuen que això no és necessari, creiem que
l’obsessió està a l'altra banda i no aquí, perquè és una necessitat
clara com ho són tantes coses en aquesta comunitat autònoma.

I també el fet que la dona està discriminada una vegada i
una altra i una altra històricament, públicament, privadament
als vestuaris, allà on sigui, quan vol practicar l'activitat
esportiva.

Simplement això, hem dit que havíem presentat un total de
40 esmenes i celebràvem que se n’havien aprovades 14
d’aquest grup parlamentari El Pi. En el nostre ADN sempre hi
ha sumar, sempre hi ha el consens, sempre hi ha millorar el text
també d'aquesta llei de l'esport, i mira, era dia de guanyar, no
són 14 esmenes, sinó que són 15 que hem pogut gratar
d’esmenes a aquesta llei de l'esport. Vull dir, per tant, Sr.
Mascaró, que aprovarem o acceptarem aquesta transacció que
ens fa a la 8441.

I amb tot el respecte i afecte que li tenc, Sra. Mayor,
d'Unides Podem, a la Llei del lleure no queda perfectament
contemplada aquesta esmena 8469 que nosaltres presentàvem
a aquesta llei de l'esport, la Llei del lleure és una altra cosa, i
avui era el dia per dir que sí a la nostra esmena.

Gràcies, Sr. President, i gràcies a tots per la seva presència
avui.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.

(Remor de veus)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, Sr. Melià,...

(Rialles de l’intervinent i algunes rialles)

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

..., no, ja sap vostè que... ja m’estan descomptant temps, eh?

 Sr. Mas, li he d'agrair, sobretot, que hagi estat explícit en
el seu raonament de l'esmena que hem presentat, jo pensava
que al Sr. Mascaró ja no li donava temps a parlar de la nostra
esmena, tot i que hi he fet una al·lusió important, perquè sí
anam en la línia d’aportar, perquè entenem que s’ha d’aportar
l'esmena que li hem plantejat en el text, fins i tot jo li he
avançat allò que “impulsar” és una passa, tot i que “garantir” ha
de ser la fita, però el que no..., el motiu pel qual rebutgi la seva
transacció, no la voluntat, sinó la seva transacció, és que..., i té
aquí el director i la consellera que tal vegada encara tenen
temps que li diguin sí al fet que sigui a l'articulat, que es quedi
a l’articulat, no que se’n vagi a l'exposició de motius. Això és
l'únic que nosaltres li demanam que es tornin repensar,
acceptam això d'”impulsar”, però no el trasllat a l’exposició de
motius.

Volia fer referència a dos diagnòstics i a una proposta de
bones pràctiques, que és el que ha fonamentat les cinc esmenes
pendents i que varen fonamentar les altres que es varen poder
transaccionar, a les quals vostès varen donar suport i el nostre
grup parlamentari agraeix, que són la compareixença de dues
entitats en comissió, i tots ho vàrem aplaudir i tots ens vàrem
fer la foto amb ells i tots vàrem assolir el grau de reivindicació. 

Tal volta és ver que uns grups i uns altres hem entès que per
arribar a aquests objectius i a aquestes reivindicacions, que
plantejava un diagnòstic, a més és un document que la
conselleria coneix, un diagnòstic, la situació de l'esport femení
a les Illes Balears, o les propostes de bones pràctiques que tant
ens varen plantejar, i aquest document de bones pràctiques
parla de visualització, de plans d'igualtat, d'associacionisme,
per tant, de participació, de canvi en les estructures esportives,
d’avaluació del que s'ha assolit, d’incentivació, de conciliació,
i d’aquí les nostres esmenes que queden pendents.

Quan nosaltres parlam d'adaptar-se i de donar la igualtat
d'oportunitats a les dones en tema dels equipaments, dels
vestuaris, etc., és que vagin en la línia que la seva conciliació,
quan hagin de venir amb un familiar, un nin, amb una nina,
puguin també durant la seva pràctica que aquests vestuaris, que
aquests espais, tenguin aquesta possibilitat; això és també poder
conciliar. O, per exemple, els espais com són els vestuaris o els
serveis públics, els lavabos -per dir-ho d’alguna manera-
tenguin el que nosaltres hem reivindicat també a l'àrea de les

administracions públiques, i és que, per a les persones
osteomitzades es trobin els banys adaptats, és a dir, la pràctica
esportiva perquè sigui accessible a tothom -homes i dones- però
en aquest cas, també a les dones, que els vestuaris tinguin
aquesta adaptació. I això és el que nosaltres demanàvem.

I aquí vull manifestar també una sèrie de qüestions en tema
de..., jo no és que ho hagi obviat abans, és que hem renunciat
nosaltres a la reivindicació d’entendre la necessitat que totes les
lleis parlin de l'ús, almanco que parlin de l'ús de les dues
llengües cooficials en aquesta comunitat autònoma, no l'he
esmentada abans, perquè ja nosaltres donam per perdut
qualsevol debat en aquest sentit, perquè a la Llei de joventut
s'hi va ficar, a la Llei de lleure educatiu s'hi va ficar, a la Llei
d'educació, lògicament, s’hi va ficar, i vendrà una llei demà i
també l’hi tornaran ficar. Nosaltres el que diem, i és amb el que
nosaltres no compartim el model, és a dir, no compartim el
model d'immersió, compartim el model que l'ús social,
imprescindible per a la llengua catalana que és llengua oficial
d'aquesta comunitat autònoma, sigui compartit amb aquesta
socialització amb la llengua castellana, que també és oficial en
aquesta comunitat.

I aquí ens hem plantejat, i aquí és la línia de la nostra
redacció, nosaltres no vàrem demanar la supressió, vàrem
demanar la modificació d'aquest article en incorporar l'altra
llengua cooficial, perquè entenem que són espais de
convivència i entenem que el conjunt de la societat normalitza
clarament aquesta convivència. Altra cosa és que s'hagi de
fomentar, sí, però exclusivament incorporar-ho a la norma, a la
llei, enteníem que és una passa enrere. 

Nosaltres, i en això, evidentment, vostès saben que el model
amb VOX és radicalment oposat, el que hem fet nosaltres, i
vostè hi ha fet al·lusió, Sr. Rodríguez, en part als mantres, i...,
és que la perspectiva en tema d'igualtat d'oportunitats i de les
persones LGTBI són proposicions no de llei a les quals
nosaltres hem donat suport a diferents comissions i que s'han
incorporat a la llei, però nosaltres hi hem estat d'acord; com, tot
tipus de violència practicada a l'esport i, especialment, aquella
violència que indueixi a la possible violència masclista en
segons quines formes, especialment quan juguen dones. I,
lamentablement, quan juguen dones en l'esport de tot tipus se
senten aquestes consignes de crits a la grada, o quan arbitra una
dona, encara, que són clarament violència masclista, verbal,
afortunadament, però que s'ha d’erradicar, evidentment, de
qualsevol pràctica de tot l’esport, però, especialment, a més a
més, el valor afegit de la violència masclista en aquesta pràctica
de l'esport.

Finalment, els deman que es replantegin aquesta única
esmena, que veig que hi ha possibilitat -el que li deia-
d’acceptar “impulsar” en lloc de “garantir”, però evidentment,
mantenint això de l’article.

Gràcies.

 (Algun aplaudiment i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que decir pues que considero
que el Sr. Mas, diputado de MÉS, ha sido un poco injusto, no
con nosotros...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... yo, eso ya sé cómo va el percal, no se preocupe, yo creo que
ha sido injusto con el Partido Popular, porque, ¿de quién es
toda la normativa en materia lingüística del catalán? Del
Partido Popular: la Ley de normalización lingüística, el Decreto
de mínimos, la intervención en el Estatuto y la redacción del
Estatuto. A lo mejor ese es el problema, a lo mejor esa es la
base del problema, pero no sea usted injusto, porque en el tema
de la normalización de la utilización de la lengua catalana, toda
la normativa que hasta ahora han utilizado es la normativa que
aprobaron gobiernos del Partido Popular, creo que es de
justicia decirlo.

Yo supongo que a lo mejor es que el Partido Popular
pensaba que, como gobernaría toda la vida, pues moderaría el
tema de la lengua, pero en democracia lo único que es seguro,
desde el momento del nacimiento hasta el de la muerte, son los
impuestos, todo lo demás puede cambiar.

En cuanto al tema de la discapacidad, que ha tratado el
diputado del partido socialista, me parece muy bien, nosotros
lo hemos apoyado, ¿por qué no han aceptado las dos enmiendas
que nosotros hemos propuesto y que eran absolutamente
neutras, precisamente, de apoyo a este colectivo, absolutamente
neutras? No puedo entender que ustedes no las hayan aceptado.

Y, en cuanto a la violencia que usted ha tratado, la
violencia, evidentemente, nosotros estamos en contra de
cualquier tipo de violencia: machista, racista, contra cualquier
colectivo LGTBI, o el que sea; pero también hay que reconocer
que, por desgracia, basta ir a un campo de fútbol, donde la
mayoría, hasta ahora, de los árbitros eran hombres y ninguna de
sus madres quedaba indemne al final de un partido; o sea,
quiero decir, por desgracia, el acaloramiento en este tipo de
eventos, especialmente en algunos de especial competitividad
o de enfrentamiento entre diferentes equipos, pues sabemos
que, por desgracia, y es algo que hay que tender a erradicar, por
supuesto, en todas sus fases y en cualquiera de sus perspectivas.

Pero no podemos ignorar el hecho que yo les he trasladado
aquí y al que nadie hace referencia y que a nosotros nos
preocupa mucho, es que, en un momento determinado, que no
está muy lejano, bastará que yo, calvo y con barba, vaya al
Registro Civil, me autodetermine como mujer y, a partir de ese
momento, pueda entrar, por ejemplo, en el vestuario de
mujeres, y nadie me podrá decir nada, porque, además, si

alguien me lo dijera sería delito, un delito de transfobia,
piénsenlo todos ustedes.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, vagi per endavant que la
companya del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
m’ha indicat que una esmena que tenia..., una transacció de la
9365, no l'accepten, perquè consti al Diari de Sessions. I també
vagi per endavant que la transacció proposada a la 9316, queda
acceptada, i queda acceptada perquè aconseguim una de les
qüestions importants per a Formentera: que es reconegui la
competició pitiüsa.

S'ha parlat en aquesta llei, contempla moltes qüestions
relatives a l’equitat entre els territoris insulars, però disposar
que un article posi en relleu, que hi ha competicions que per
manca d'equips no poden estar representats o no podien
competir, i establir aquesta competició, que històricament s'ha
produït amb el poble d'Eivissa i el poble de Formentera, és molt
important per a nosaltres. Així que, gràcies per la transacció i
pel tarannà per poder acceptar-ho.

I parl de tarannà, perquè hem sentit en el debat, el primer de
tot..., bé, a l’anterior intervenció, del decret llei, sí que he dit...,
li he dit al Sr. Sagreras, “Peixet”, que s'havia de fer una
oposició útil, Sr. Fuster, crec que en aquesta llei he vist un
treball d'oposició útil, però, en parlam després, passam a una
part que, sí que li he de dir, amb la qual no puc estar d'acord, i
li ho dic en el meu vessant de la llengua catalana amb accent
valencià, justament el tema de la llengua catalana. Per quin
motiu? Vostè ha parlat que l'esport és un llenguatge universal,
i justament perquè és universal serà capaç d'integrar la nostra
llengua, que es troba amb indicis d'amenaça, d'amenaça de
desaparició, perquè pugui ser utilitzada de manera social. I
totes les lleis, que totes les lleis tenen ideologia, podem anar a
altres comunitats que volen derogar lleis per ideologia, o que
volen modificar protocols per ideologia, les lleis tenen una
ideologia i la ideologia és justament parlar que la llengua
catalana ha d'estar impregnada en tots els vessants. 

S'ha parlat també de la quantitat d'esmenes aprovades, jo
també he fet el meu recompte, un 30% de les presentades han
estat incloses a la llei, amb aquesta que suposam que serà
inclosa avui, la 9316, queden encara..., en quedarien unes
quantes que no, però, bé, hem aconseguit que la llei, que sí que
ha estat participada, contingui una quantitat important de
reclamacions de Formentera.

(Remor de veus)

La Llei del 2006 era una llei que va complir la seva funció
d'una manera molt important, va fer el que feia falta per a la

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 24 de gener de 2023 9307

societat de l'any 2006, ho vam parlar a la Comissió de Consells
Insulars, si recorda el Sr. Fuster, però avui en dia aquesta llei
no respon a les necessitats, no respon perquè sí que ens trobam
que la violència dins l'esport és de cada vegada més intensa i
s'han de ficar per llei qüestions que justament lluitin contra ella.

S'ha de parlar també de la igualtat, en el 2006 ja hi havia
idees de l'avanç en la igualtat, però no com ara, avui en dia hem
de tenir la igualtat entre homes i dones també a l'esport.

Bé, em sum a la denúncia que s’ha fet per part de diversos
portaveus relativa a l'actuació a la final de la Supercopa, no és
de rebut que el president d'una federació que no es diu
masculina, sinó Reial Federació de Futbol Espanyol, faci un
tractament diferent a un equip i a un altre per ser homes i per
ser dones.

S'ha parlat també, Sr. Rodríguez, ha parlat dels mantres,
sabia que no podia oblidar-me de vostè, tot i que m’ha fet un
acomiadament que m'ha sorprès, però li agraeix, ha parlat que
impregnem les lleis d’ideologia de gènere. Òbviament,
òbviament, perquè és necessari, les lleis per a què són? Per
millorar la societat i si la societat té una manca en ideologia de
gènere, òbviament ha de ser present a les lleis que facin els que
volen el millor per a la ciutadania.

(Alguns aplaudiments)

El col·lectiu LGTBI, crec que és un poc agosarat no saber
què és ser gai i ser a un equip de futbol i no poder dir-ho. És
important també i s’ha de dir, s’ha de dir, i li ho dic aquí. Per
què ha d’estar impregnat? Perquè és molt complicat, perquè hi
ha LGTBIfòbia al món de l'esport i hem de lluitar contra
aquesta, i s’ha de lluitar des de les lleis, és la responsabilitat
que tenim els 59 que som aquí, és la nostra responsabilitat. I dir
que impregnam d'aquest vessant la nostra llei és, crec, no tenir
en compte la realitat. 

I també m'ha sobtat, i ho he de dir, que abans ha estat amb
el canvi climàtic i avui ha fet una curiosa defensa d’IB3, vostès
que volen eliminar IB3, ha fet una curiosa defensa d'IB3.

(Alguns aplaudiments)

Crec que la pedagogia parlamentària funciona, crec que
aconseguirem igual que alguns dels principis progressistes els
arribin, serà possible.

Crec que no em deix cap cosa que volia dir, vull agrair els
acomiadaments, la veritat, després parlarem a la següent llei
que intervindré, però sí que és cert que és una qüestió de..., ho
vaig dir dia 22 i ho torn repetir ara, aquesta tasca és important
per a la societat i a jo m’ha fet créixer com a persona, tan
personalment com professionalment. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Fuster. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bones, un altre pic,
senyores i senyors diputades. Primer de tot, respecte de la
9371, l’esmena, moltes gràcies als grups que donen suport al
Govern per acceptar-la. 

A la primera part de la meva intervenció he fixat la postura
política del Partit Popular i evidentment crec que ha quedat
clara, no entraré ja en més qüestions, i en aquesta segona
intervenció em posicionaré sobre les esmenes de la resta de
partits polítics.

Respecte d’El Pi, Sra. Pons, com vostè sap, hem votar
favorablement moltes esmenes a la fase de ponència o comissió
respecte de les que a vostès els queden vives, que crec que són
25 o 26, he de dir-li que votarem no només a la seva esmena
8449, de l’article 124, sobre els controls antidopatges, perquè,
malgrat entendre la finalitat de la seva esmena, consideram que
és una qüestió que ha de marcar l'autoritat nacional i, tal com
ho ha redactat el Govern, ens sembla millor.

Votarem sí a 9 esmenes, ja que ens sembla que milloren el
text presentat, especialment l'esmena 8469, que vostè ha
explicat, però crec que no l'han entesa gaire per aquí devora.

I votarem abstenció a 15 esmenes ja que consideram que les
nostres esmenes, que van del mateix, són millors o tal com ho
ha redactat el Govern també ho trobam millor. 

Respecte de les esmenes de Ciutadans, Sr. Gómez i
Gordiola, també hem votat favorablement moltes esmenes a la
fase de ponència i comissió. I respecte de les que queden vives,
que són 10, de Ciutadans, en votaren 8 que sí, doncs ens
semblen bones esmenes, i dues abstencions, atès que, com està
redactat per part del Govern, ens sembla millor. 

Respecte de MÉS per Menorca, a vostès crec que els
queden vives unes 34 esmenes i he de dir-li que,
majoritàriament, votarem que no a totes les seves esmenes,
perquè normalment fan referència, com vostè ha dit, a
l'estructura organitzativa de la comunitat autònoma i,
evidentment, tenim unes posicions polítiques distintes, és per
això.

I també votarem que no a una esmena seva que fa referència
al títol de la llei, atès que vostès volen que es digui, o varen
proposar que es digués “projecte de llei de l'activitat física de
l'esport i de l'exercici físic de les Illes Balears”. Nosaltres
creiem que simplement dient “llei de l'esport” estaria bé,
perquè “llei de l'esport” ho engloba tot. 

I respecte de la resta d’esmenes de la resta de grups polítics
i del diputat no adscrit farem una abstenció.
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Senyores i senyors diputades de tots els grups polítics que
han fet feina en aquesta llei, als ponents, vull dir-los que ha
estat un plaer contraargumentar amb tots vostès, intercanviar
les nostres posicions respecte del món de l’esport, especialment
amb vostè, Sr. Mas, malgrat que tenim una diferència
ideològica abismal, i utilitzant un terme esportiu crec que
podem dir que durant tot aquest període legislatiu d’aquesta llei
hi ha hagut fair play. Crec que això és un bon senyal
democràtic.

Dit això, Sr. Sanz, esta sí que es mi última intervención,
creo que ya no voy a tener más tiempo, desde la legítima
discrepancia y democrática discrepancia política que tenemos
usted y yo, le deseo mucha suerte, especialmente en lo
personal, más que en lo político, creo que usted lo puede
entender, quiero decirle que usted ha sido un buen adversario
político, un adversario político con discurso, y eso se
agradece, pero sobre todo ha sido un mejor compañero de
Parlamento.

Muchas gracias y mucha suerte.

(Alguns aplaudiments)

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Seré molt breu, però
sí que volia puntualitzar unes quantes coses.

Ara justament el Sr. Rodríguez, de VOX, no hi és -uep!-,
ara, ara, que deia aquell arriba com els cavalls que entren al
darrer moment. Miri, Sr. Rodríguez, el tema és que la legislació
lingüística que va fer per protegir la llengua catalana i per
potenciar-la, que varen aprovar els governs del Partit Popular
els anys vuitanta i els principis del noranta, eren fruit del
consens, no les feia tot sol el PP, el problema és quan el PP
legisla tot sol, es queda amb 16 diputats, quan el PP legisla en
contra de la majoria de la població, com entre el 2011 i el
2015, es queda amb 16 diputats. Aquest és el tema. 

La centralitat política del Govern de les Illes Balears, que
a dia d'avui governa el país, es demostra amb la seva majoria.
Aquest és és el tema, i la llengua catalana forma part..., la
defensa de la llengua catalana i l’ús social de la llengua
catalana formen part d'aquesta centralitat política del Govern de
les Illes Balears.

Coincidesc amb vostè, Sr. Fuster, ha estat una llei fruit del
fair play, abans he dit del consens, també, de la feina feta per
la Direcció General d’Esports i per la Conselleria de Serveis
Socials i Esports, que dirigeix la consellera Santiago, com se
suposa. I aquesta actualització de la llei que ens du a
l’aprovació avui de la llei toca tots els punts fonamentals que
envolten el món de l'esport, ho hem dit abans, hi ha qüestions
d’igualtat efectiva entre dones i homes, hi ha qüestions d’esport
adaptat, hi ha protocols contra la violència en el món del futbol.

El Sr. Rodríguez ha parlat dels camps de futbol, jo, Sr.
Rodríguez, som seguidor dels equips de futbol de regional, els
equips del meu poble i, a més, som soci, som seguidor, li puc
assegurar que poques, molt poques vegades hi ha problemes
reals de violència, per què? Perquè els darrers anys els clubs
han tengut cura que hi hagués protocols contra la violència, els
clubs formen els entrenadors, fins i tot ara formen les famílies,
perquè, per exemple, el club de futbol base d’Es Pla, que inclou
una sèrie de pobles del Pla de Mallorca, té un protocol de
formació de les famílies contra la violència en els camps de
futbol, i això és d'agrair. I aquest esperit és el que recull la llei
i en el que ens hem implicat.

Vull dir, amb això, que la necessitat d'actualitzar la llei hi
era perquè hi ha unes necessitats a dia d'avui que no recollia
l'anterior llei, i tots els grups parlamentaris hem pogut aportar,
al marge del que ja ens venia per part del Govern, per part de
la Conselleria de Serveis Socials i Esports, hem pogut aportar
a aquesta llei, i aquest consens parlamentari, que ja ens venia
d'enrere amb el consens al sector, dona aquest fruit que creiem
que és important.

A partir d'aquí, res més. Agrair-los a tots de veres la bona
feina, agrair al personal de la casa, també als lletrats, la bona
feina a l’hora de fer la feina i de facilitar-nos, tant a la ponència
com a la comissió.

I, Sr. Sanz, m’acomiadaré a la LECO de vostè, serà més
entretengut, la veritat, el discurs de la LECO.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré la intervenció des de
l'escó perquè seré molt breu. Bé, aquí a les Illes Balears avui,
d'aquí a uns instants, estarem d'enhorabona perquè tendrem una
llei d'activitat física i de l’esport a l'alçada dels temps que
vivim, una llei consensuada i una llei participativa. 

Només vull reiterar el nostre agraïment a tots els lletrats, a
tots els membres de la casa, a la Direcció General d'Esports, a
la Conselleria de Serveis Socials i Esports, per la feina feta per
poder tenir aquest text legislatiu i, en especial, a totes les
associacions, a les federacions, als col·legis, i a les entitats
esportives i societat civil, gràcies per la vostra implicació i per
promocionar i defensar l'esport en el nostre territori.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Seré breu. M'agradaria fer dues
reflexions, dos comentaris a dos diputats, al Sr. Rodríguez, de
VOX, que ens ha dit que no li havíem acceptat cap esmena en
termes de discapacitat..., una... De les que han rebutjat hi havia
esmenes nostres, que sí que s'han acceptat, que pensam que el
redactat estava millor que el que havien proposat vostès; i
després, al Sr. Gómez, respecte d’aquesta esmena i d’aquesta
transacció que hem proposat, el canvi a l'exposició de motius,
a l'esmena 8560, respecte de la disponibilitat horària a l'esport
base, els dos motius per canviar l’impuls i posar-la a l'exposició
de motius, el canvi de “garantir” per “impulsar”, ja li he
explicat a la primera intervenció, que el segon canvi, de
passar-lo de l'article 8 a l'exposició de motius és senzillament
que vostè ha ficat aquesta esmena a les competències del
Govern de les Illes Balears, i entenem que aquesta acció no és
tal, i que, per tant, quedaria millor reflectida a l'exposició de
motius.

Ja, per acabar, i ja que és la darrera intervenció dels torns
de debat, m'agradaria fer una relació entre el joc infantil i
l'aprenentatge respecte de l'activitat física i l'esport.

Ens deia Johan Huizinga a l’assaig Homo ludens, del 38,
que la cultura neix d’un impuls lúdic en forma de joc, totes les
activitats i ocupacions, fins i tot les més lligades a les
necessitats bàsiques com menjar o dormir, tenien forma lúdica
en els seus inicis.

Rüssell, al 1958, defineix també el joc des d’una
perspectiva psicològica i entenent el joc infantil, i diu: “El joc
és una activitat generadora de plaer que no es realitza amb una
finalitat exterior a ella, sinó per ella mateixa”. D'aquesta
manera, el joc és l’activitat per excel·lència de l’infant, un
extraordinari valor educatiu en la mesura que contribueix al
desenvolupament de l’infant. Fa com a un mitjà de
socialització, d'expressió i comunicació, és un mitjà amb el que
l’infant supera el seu egocentrisme, estableix relacions amb els
seus iguals, i aprèn a acceptar punts de vista diferents al propi.
Així es permet conèixer-se a ell mateix, als altres i a establir
vincles efectius.

El joc desenvolupa les funcions psíquiques necessàries per
als aprenentatges, com la percepció sensorial, el llenguatge o
la memòria, i també, com no, les funcions físiques: córrer,
saltar, l'equilibri o la coordinació. Estimula, també, la superació
personal a partir de l'experimentació de l’èxit, que és la base de
tota autoconfiança, i l'ajuda a interioritzar les normes i pautes
de comportaments socials que aquests infants, si no respecten
les normes en els jocs que ells mateixos han donat, ells
mateixos se sancionen.

Cita la llei, a l'article 2, la definició de l'activitat física, com
“el moviment corporal que té com a objectiu millorar i
mantenir la condició física, és una activitat que promou la salut
i el benestar de les persones a l'àmbit físic, psicològic i social,

es considera d’objecte d'interès general per a les
administracions públiques i la societat en general”.

Al mateix article 2, i tot seguit, podem llegir la definició de
l’esport, que diu així: “és una activitat lligada a alguna
modalitat esportiva existent dins un marc reglamentari i
competitiu, i que tengui entre els seus objectius la formació
integral, la recreació social, la millora del rendiment esportiu,
com també la millora i el manteniment de la salut i la condició
física i psicològica de les persones”.

Així avui, per tant, sabem que totes aquestes qualitats que
coneixem i volem que aprenguin a través dels jocs els infants
durant el present per al seu futur, són qualitats que l’activitat
física i l'esport duen intrínseques i, per tant, es converteixen en
un mitjà de progrés i de valors per a l’individu i la societat.

La solidaritat, l'equitat, el joc net, l’empatia, són valors
necessaris per a la societat del present, que els valors i la
millora de la salut s'impulsen per a totes les edats i per a totes
les persones, sense discriminació, és la voluntat d'aquesta llei
i d’aquest grup parlamentari. 

Moltes gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Una vegada acabat el debat de
les esmenes, passarem a les votacions.

Amb caràcter previ els inform que, si cap grup o diputat no
adscrit, o diputat, no demana votació separada, es faran les
votacions conjuntes d'acord amb les agrupacions següents.

I, en primer lloc, em permetran que s’ha presentat una
esmena tècnica a l’article 8.1.b) que sol·licita el canvi de
“competències transferides” per “competències pròpies”, que
aquest president considera adequada, i, per tant, els propòs que
en primer lloc votem aquesta esmena tècnica. Passam a votar.
Votam.

38 sí, cap no i 11 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 8372, 9373, 9376, 9381, 9415, 9389, 9397,
9398, 9417, 9402, 9418, 9419, 9420, 9406, 9407, 9408, 9411
i 9412/22. Passam a votar. Votam.

18 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara, l’esmena RGE núm. 9384/22 té una transacció feta,
que el grup proposant accepta, i deman si qualque grup
parlamentari s'hi oposa. Doncs, passam a votar l'esmena RGE
núm. 9384/22 amb la transacció incorporada. Passam a votar.
Votam.

46 sí, cap no i 2 abstencions. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9377 i 9400/22. Passam a votar. Votam. 
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15 sí, 32 no i 2 abstencions.

L’esmena RGE núm. 9382/22 té una transacció, que el grup
proposant accepta, i deman si qualque grup s'hi oposa. Doncs,
passam a votar l'esmena RGE núm. 9382/22 amb la transacció
incorporada. Votam.

47 sí, cap no i 2 abstencions.

Ara passam a votar...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, demanam votació separada de la 9374.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, demanaríem votació separada també de la
9374 i de la 9378.

EL SR. MAS I TUGORES:

President, i, si és possible, de la 9371.

EL SR. PRESIDENT:

9371?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, anem per parts. En primer lloc, passam a votar l'esmena
RGE núm. 9371/22. Votam. 

44 sí, cap no i 5 abstencions. 

Ara votam l'esmena RGE núm. 9374/22. Votam. 

14 sí, 29 no i 6 abstencions. 

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 9378/22. Votam. 

18 sí, 29 no i 2 abstencions. 

Ara passam a votar les esmenes RGE núm. 9380, 9387,
9392, 9395, 9416, 9401 i 9413/22. Votam.

5 sí, 29 no i 5 abstencions. 

Votació de les esmenes del grup parlamentari...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, demanaríem votació separada de la 9396.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes RGE núm. 9386, 9390 i
9393/22. Votam.

13 sí, 32 no i 4 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena RGE núm. 9396/22. Votam.

13 sí, 29 no i 7 abstencions. 

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt. La RGE núm. 9316/22 té una transacció, que accepta el
grup proposant, i deman si qualque grup parlamentari s'hi
oposa. Doncs, passam a votar, en primer lloc, l'esmena RGE
núm. 9316/22. Votam.

36 sí, 2 no i 11 abstencions.

A continuació votam les esmenes...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, voldria dos blocs d’aquestes que queden, per
una part, la 9303, 9304 i 9305, i la resta per un altre costat.

EL SR. PRESIDENT:

9303, 9304 i 9305. Es poden votar amb els dos blocs?
D’acord, perfecte. Votam en primer lloc les RGE núm. 9303,
9304 i 9305/22. Votam. 

21 sí, 28 no i cap abstenció.

A continuació votam les RGE núm. 9306, 9314, 9299,
9317, 9319 i 9321/22. Votam. 

10 sí, 28 no, 11 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, voldria votació separada de la 8448.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, en primer lloc, les RGE núm. 8449 i 8469/22.
Votam.

18 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la RGE núm. 8448/22. Votam.

7 sí, 42 no i cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, nou mil tres-cents...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, necessit votació separada de la 9359, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar, en primer lloc, la RGE núm. 9359/22.
Votam.

20 sí, 27 no, 2 abstencions.

A continuació votarem les esmenes RGE núm. 9365, 9360,
9362, 9356 i 9357/22. Votam.

10 sí, 39 no i cap abstenció.

Passam a votar l'esmena RGE núm. 9293/22 del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Votam.

6 sí, 32 no i 11 abstencions.

Votació de l'esmena RGE núm. 9296/22 del Grup
Parlamentari Mixt. Votam.

18 sí, 29 no i 2 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, deman dos blocs, per una banda, les 8436, 8451,
8453 i 8454, i la resta en un altre bloc. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Hi ha més peticions? Repetesc, 8436, 8451, 8453 i 8454?
Idò passam a votar aquestes esmenes, les torn repetir, esmenes
RGE núm. 8436, 8451, 8453 i 8454/22. Votam.

18 sí, 29 no i 2 abstencions.

A continuació votam les RGE núm. 8435, 8437, 8445,
8456, 8460, 8461, 8466 i 8467/22. Votam.

7 sí, 29 no i 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
vuit mil...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, demanaríem votació separada de la 8567, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, votam les RGE núm. 8557, 8559 i 9500/22.
Votam.

18 sí, 29 no, 1 abstenció.

Ara votam la RGE núm. 8567/22. Votam.

7 sí, 29 no, 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, demanaria dos blocs, per una banda, les 9335 i
9337 juntes, i un altre bloc de tota la resta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més peticions? No. Idò passam a votar en primer lloc
les RGE núm. 9335 i 9337/22. Votam.

6 sí, 32 no, 11 abstencions.

A continuació votarem les RGE núm. 9342, 9343, 9347,
9348, 9349 i 9353/22. Votam.

5 sí, 44 no i cap abstenció.

Ara votam les esmenes del Grup Parlamentari Mixt 9298,
nou mil tres-cents...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, perdó, voldria votació separada de la 9298.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a votar en primer lloc la RGE núm. 9298/22.
Votam.

6 sí, 25 no i 16 abstencions.

A continuació votarem les RGE núm. 9315 i 9318/22.
Votam. 

3 sí, 38 no i 8 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, 9330...

LA SRA. PONS I SALOM:

President, demanaríem votació separada, són dues... per
tant, separades.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, votam en primer lloc la RGE núm. 9330/22. Votam.

6 sí, 39 no i 4 abstencions.

A continuació votam la RGE núm. 9361/22. Votam.

7 sí, 37 no, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar les esmenes del Grup P arlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, números...

 



9312 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 24 de gener de 2023 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, demanaríem dos blocs, per una banda, les 8441
i 8442 i, per altra banda, la resta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé..., la REG núm. 8441/22 té una transacció, que el grup
proposant accepta, i demanam si qualque grup s'hi oposa. Idò,
en primer lloc, votam la RGE núm. 8441, amb la transacció
incorporada. Votam.

32 sí, cap no i 17 abstencions.

Ara passam a votar la RGE núm. 8442/22. Votam.

3 sí, 29 no i 17 abstencions.

I ara passam a votar les RGE núm. 8457, 8462 i 8464/22.
Votam. 

18 sí, 29 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 8429/22 del diputat
no adscrit, Sr. Benalal. Votam.

2 sí, 33 no, 14 abstencions. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos,
vuit mil...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, voldríem votació separada de la 9501.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar en primer lloc les RGE núm. 8559 i
9502/22. Votam.

15 sí, 32 no i 2 abstencions.

Ara passam a votar la RGE núm. 9501/22. Votam.

4 sí, 32 no, 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca, RGE núm. 9324 i 9329/22. Votam.

3 sí, 46 no, cap abstenció. 

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 8458 i 8471/22.
Votam.

3 sí, 33 no i 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos.
L'esmena RGE núm. 8560/22 tenia una transacció, però hem
entès que el grup proposant no l'acceptava. Per tant, passam a
votar conjuntament les esmenes RGE núm. 8560, 8561 i
9499/22. Votam. 

17 sí, 29 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, demanaríem votació separada de la 9320.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votar, en primer lloc, les RGE núm. 9309,
9310 i 9311/22. Votam.

3 sí, 38 no, 7 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena RGE núm. 9320/22. Votam.  

13 sí, 31 no i 5 abstencions. 

Votació de les esmenes del Grup...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, demanaríem votació separada de la 9344.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, nosaltres la 9344 i la 9363 i la resta en un bloc.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a votar, en primer lloc, la RGE núm.
9344/22. Votam.

3 sí, 35 no, 11 abstencions.

Ara votam l’esmena RGE núm. 9363/22. Votam.

3 sí, 32 no, 13 abstencions.

A continuació votam les esmenes RGE núm. 9328, 9332,
9333, 9341, 9350 i 9352/22. Votam.

3 sí, 43 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares RGE núm. 9292, 9294 i 9295/22. Votam.  

2 sí, 32 no, 15 abstencions.

Votació de l’esmena RGE núm. 8455/22, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Passam a
votar. Votam.

14 sí, 29 no, 6 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca...
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LA SRA. RIERA I MARTOS: 

President, demanaríem dos blocs, per una banda les 9358,
9323, 9327 i 9351, i la resta en un altre bloc. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més peticions? Doncs, passam a votar, en primer lloc,
les RGE núm. 9358, 9323, 9327 i 9351/22. Votam.

3 sí, 39 no i 7 abstencions. 

A continuació votarem les RGE núm. 9336, 9345, 9346 i
9364/22. Votam. 

3 sí, 28 no i 18 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 8459, 8468 i 8470/22.
Votam.

3 sí, 29 no, 17 abstencions.

A continuació, passam a la votació de l'articulat i de les
nominacions del projecte de llei. En primer lloc votarem els
articles, disposicions i denominacions als quals s'hi mantenen
esmenes.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

President, demanam votació separada de l’article 9.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, jo deman dos blocs o votació individual, però si
vol li diré els dos blocs, per si és possible: per una banda,
l’exposició de motius, article 4, 9, 16, 21, 24, 103, 113 i 124,
i la resta en un altre bloc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ho repetiré, si no li sap greu: exposició de motius, 4, 9, 13,
16, 24, 113 i 124? 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No, president, exposició de motius, articles 4, 9, 16, 21, 24,
103, 113 i 124.

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, votarem l’article 9 per separat. Passam a
votar. Votam.

44 sí, 5 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l’exposició de motius i els articles 4, 16,
21, 24, 103, 113 i 124. Votam.

47 sí, 2 no i cap abstenció. 

Ara votam els articles 5, 13, 30, 31, 36, 37, 44, 55, 109,
120, 121, 134 i 140. Passam a votar. Votam. 

36 sí, 13 no i cap abstenció.

Votació...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, deman tres blocs: per una banda, la denominació
del projecte de llei; per altra banda, junts, el 104 i el 139; i, per
altra banda, la resta del bloc. Gràcies.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, president, demanam tres votacions: per una banda, el
títol del projecte de llei; per l’altra, els articles 17, 73 i 104; i
per l’altra, la resta. Gràcies.

LA SR. FONT I MARBÁN:

Sr. President, votació separada dels articles 17, 73 i 104.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar article per article.

En primer lloc, votació del títol del projecte de llei. Votam.

30 sí, 4 no, 15 abstencions.

Votació de l'article 10. Votam. 

45 sí, 4 no, cap abstenció.

L'article 17 té una transacció incorporada, si ningú no s'hi
oposa. Per tant, passam a votar l’article 17, amb la transacció
incorporada. Votam.

44 sí, 5 no i cap abstenció.

Votació de l'article 20. Votam.

44 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 73. Votam. 

44 sí, 5 no, cap abstenció.

Votació de l'article 104. Votam. 

33 sí, 16 no, cap abstenció.

Votació de l'article 114. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 127. Passam a votar. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.
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Votació de l'article 138. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 139. Votam.

33 sí, 16 no, cap abstenció.

Votació de l'article 149. Passam a votar. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 186. Votam. 

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 187. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 190. Votam. 

44 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació de l'article 191. Votam.

45 sí, 4 no, cap abstenció.

Votació dels articles...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

President, demanam dos blocs: per una banda, els articles
18, 22, 46, 49 i 81, i per l’altra banda, la resta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més peticions? Idò passam a votar, en primer lloc, els
articles 18, 22, 46, 49 i 81. Votam.

33 sí, 13 no i 3 abstencions.

Ara votam els articles 28, 47, 99 i 196. Votam.

44 sí, 2 no i 3 abstencions.

Ara votam els...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, demanam la votació separada de l'article 8, bé, la
votació separada d'aquesta... votació. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar en primer lloc l'article 2. Votam. 

31 sí, 15 no, 3 abstencions.

En segon lloc votam l'article 8, que té la transacció que
hem... anteriorment... de l'esmena tècnica. Votam. 

29 sí, 13 no, 7 abstencions.

Votació de l'article 147. Votam.

31 sí, 18 no, cap abstenció.

Votació de l'article 150. Votam.

33 sí, 13 no, 3 abstencions.

Votació de la disposició final primera. Votam.

45 sí, 4 no i cap abstenció.

Finalment, votarem els articles, disposicions i
denominacions als quals no es mantenen esmenes.

Votació de l'article 7. Votam. 

47 sí, 2 no i cap abstenció. 

Votació de l'article 59. Votam.

44 sí, 5 no, cap abstenció.

Votació de l'article 112. Votam.

44 sí, 4 no, 4 abstencions.

Votació de l'article 197. Votam.

40 sí, 2 no, 7 abstencions.

Ara votam els articles 23, 131, 148 i 203. Votam.

47 sí, 2 no i cap abstenció.

Votació dels articles...

LA SRA. PONS I SALOM:

President, demanaríem votació separada de l’article 74.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, els articles 50 i 51. Votam.

43 sí, 2 no i 4 abstencions.

A continuació votam l’article 74. Votam.

40 sí, 2 no i 7 abstencions.

Votació dels articles 105, 132 i 133. Passam a votar.
Votam.

47 sí, 2 no, cap abstenció.

Ara passam a votar els articles 1, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 19,
25, 26, 27, 29, del 32 al 35, del 38 al 43, 45, 48, del 52 al 54,
56, 57, 58, del 60 al 72, del 75 al 80, del 82 al 98, 100, 101,
102, 106, 107, 108, 110, 111, del 115 al 119, 122, 123, 125,
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126, 128, 129, 130, 135, 136, 137, del 141 al 146, del 151 al
185, 188, 189, del 192 al 195, del 198 al 202, les disposicions
addicionals primera, segona i tercera, disposicions transitòries
primera, segona, tercera i quarta, disposició derogatòria única
i disposició final segona. Passam a votar. Votam.

47 sí, 2 no, cap abstenció.

Ara passam a votar la denominació del títol I. Votam.

47 sí, 2 no i cap abstenció.

Votació de les denominacions següents: títol II, capítols
primer, segon i tercer del títol II; títol III, capítols primer,
segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè i vuitè del títol III; títol
IV, capítols primer i segon del títol IV, seccions primera,
segona i tercera del capítol segon del títol IV, capítol tercer del
títol IV; títol V, capítol primer del títol V, seccions primera i
segona del capítol primer del títol V, capítols segon, tercer,
quart, cinquè, sisè, setè i vuitè del títol V; títol VIII, capítols
primer i segon del títol VIII, capítol quart del títol VIII; títol
XIX, capítols primer i segon del títol XIX; títol X, capítol
primer del títol X, capítols quart i cinquè del títol X; títol XI,
capítols primer, segon i tercer del títol XI; títol XII, capítols
primer i segon del títol XII, seccions primera i segona del
capítol segon del títol XII, capítol 3 del títol XII; títols XIII i
XIV i capítols primer, segon, tercer i quart del títol XIV.
Passam a votar. Votam.

47 sí, 2 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les denominacions següents: títol VI,
capítols primer i segon del títol VI; títol VII; capítol tercer del
títol VIII i capítol segon i tercer del títol X. Votam.

47 sí, 2 no i cap abstenció.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. 

(Aplaudiments)

I permeti’m, he de concloure amb la frase de sempre, que
no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta sessió.
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