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LA SRA. PRESIDENTA:
Començarem amb la sessió d’avui i en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. Sí.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, Sra. Presidenta, Patricia Abascal sustituye a Pilar Costa.

Sí? Sí, té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí, nosaltres rebutjam aquesta esmena ja que consideram
que és una llei que va més enllà de la igualtat entre homes i
dones, i que pretén regular de forma integral la situació de la
dona en els distints àmbits de la vida social.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Digui.

Qualcú més vol la paraula?, no?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, Sra. Presidenta, Margalida Rosselló i Pons substitueix
Miquel Rosselló, crec.

Llavors com que veim que no podem votar, esperarem,
passaríem a la següent esmena, farem el debat i votaríem més
tard.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:
Perdón, Sra. Presidenta, ¿eso es posible?
Sí. Andreu Crespí, Andreu Bosch.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Ho he demanat.
Molt bé.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Sí, Fernando Rubio substitueix Carolina Torres.

Sr. Letrado, ¿es posible?, ¿No se tienen que ir votando una
a una las enmiendas?

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

Idò, passarem a votació.

EL SR. OLIVER I MUT:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Gaspar Oliver substitueix Antoni Pastor.

Pero, si no hay quorum...

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
385/06, per a la dona.

LA SRA. PRESIDENTA:
Hi ha quòrum, n’hi ha. Passarem a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.385/06, per a la dona.
A la denominació del títol del projecte s’hi mantenen les
esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds REG núm.1979/06, de substitució, debat de l’esmena
1979 ...

Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 8, vots a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

1979, d’Esquerra Unida. Té la paraula, Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta esmena va en la línia
de considerar que aquesta llei no és una llei per a la dona, sinó
que, com diu aquesta esmena, el títol hauria de ser “per a la
igualtat entre dones i homes”, que al cap i a la fi ha de ser
l’objecte d’una llei d’aquestes característiques. Gràcies.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
núm. 1887/06, de substitució, passarem al debat de l’esmena
1887 del PSM.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
86.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
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87, perdó. Bé, aquí tenc 1887, és així?

Qualcú més vol la paraula? Sí. Sra. Rosselló, té la paraula.

LA SRA MASCARÓ I MELIÀ:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, Sra. Presidenta, la 1887 també és una esmena de
substitució del títol perquè entenem que no s’ha de fer una llei
per a la dona, sinó que, si ha de ser una llei integral, les dones
són persones, per tant, ha de ser una llei per a la igualtat entre
les dones i els homes. La societat està formada per dones i
homes i no hem de fer lleis només per a una part de la societat.
Només això.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Sra. Presidenta. Tenint en compte que també es vol que
consti en acta, jo deman que consti en acta que aquestes
sessions, com la resta que s’estan duent a terme aquest mes de
juliol, qui les ha provocat i les ha demanat i, a més, les ha duit
endavant, és el Govern i, per tant, és el Partit Popular, per la
qual cosa a l’oposició precisament no se li ha de dir que no està
fent la feina que pertoca, això en primer lloc. I en segon lloc,
dir que efectivament per dur endavant aquesta comissió de
manera com cal i de manera reglamentàriament correcta, hi han
d’assistir els diputats que pertoca de cada grup parlamentari, jo
crec que això està dins la lògica del funcionament d’aquest
parlament.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, la rebutjam amb els mateixos arguments que he dit abans
per al Grup Esquerra Unida i Els Verds.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, cap; vots en contra, 8; abstencions, cap.
(Pausa)
LA SRA. PRESIDENTA:
M’agradaria, m’agradaria, per favor, que constàs en acta
una cosa, tenim un diputat que està en un embós, està venint,
nosaltres vàrem acceptar aquest dia perquè, justament, a vostès
no els venia bé un altre dia, vam acceptar venir, a mi mateixa
em venia molt malament, però vaig dir molt bé, perquè hi havia
conciliació de segons qui, i ara pens que almanco podríem
esperar, que almanco no sortissin de la sala, que no votin em
sembla molt bé, però no se’n vagin de la sala i aquesta comissió
podrà continuar endavant. Els ho agrairia. Té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A mi també m’agradaria que
constàs en acta que aquests plenaris es fan perquè el PP i el
Govern han volgut, aquests plenaris i aquestes sessions.
Nosaltres farem la nostra feina, excepte votar, però volem que
hi siguem tots presents i que no ens passi, per exemple, com
ens va passar ahir que érem pràcticament tots aquí dins menys
els diputats del Partit Popular, era una altra sessió, per tant, si
hem de fer feina, l’hem de fer bé, i hi hem de ser tots i ho hem
de poder fer amb tranquilAlitat, no hem d’esperar, a més, el
Govern no ha d’esperar que sigui l’oposició que faci la seva
feina.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Oliver.
EL SR. OLIVER I MUT:
Sí, per una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta. Normalment
aquesta comissió se sol celebrar els dijous, i el Grup
Parlamentari Popular, per una petició d’Esquerra Unida i Els
Verds, no vàrem proposar cap comissió ni cap ponència ni els
dimecres ni els dijous, perquè ens varen comunicar que no els
anava bé, nosaltres en aquests moments tenim un diputat que
està dins un embós, aquí a l’autopista, per un imponderable,
coses que de vegades passen, està venint, per ventura arribarà
d’aquí a 10 minuts, d’aquí a 5 minuts, per tant jo vull dir, i això
que quedi clar, que nosaltres aquí si no hi som tots és perquè no
es pot, tampoc no hi ha tots els altres diputats. En definitiva,
podem fer dues coses, proposar votar al final o aturar la
comissió, a nosaltres ens és ben igual, el que vostè cregui, Sra.
Presidenta, i el que creguin la resta dels senyors diputats.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, moltes gràcies. Té la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, Sra. Presidenta. También me gustaría que constara en
acta el hecho de que aquí no se está tratando de una comisión
de que si un día no podía uno o no podía el otro, porque la
ponencia de esta comisión se hizo un lunes cuando tampoco
nunca se habían hecho ponencias los lunes ni comisiones los
lunes. Entonces, quiero decir que aquí se está intentando llevar
a cabo un trabajo que nuestro grupo desde el primer momento
ha entendido que no es por cuestión de trabajo, sino por
cuestión de ilegalidad de los plenos y de todo lo que se está
llevando a cabo. Por lo tanto, entendemos, entendemos que
efectivamente la situación del tráfico puede ser un problema
para un diputado, pero lo mismo que todos hemos hecho lo que
corresponde a nuestras obligaciones como diputados y
diputadas, venir a estas comisiones entendemos que eso tiene
prever, a partir de este momento entendemos que podemos dar
un plazo de 15 minutos para que venga este diputado y si no
entendemos que no habrá quórum suficiente para que se lleven
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a cabo las votaciones correspondientes a las enmiendas que se
han presentado. Nuestro grupo, en este caso, esperará 15
minutos, las dará por defendidas y nos marcharemos.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Sí, Sra. Presidenta. Jo dir que en absolut no m’he referit a
la diputada del Partit Socialista Obrer Espanyol, feia referència
a Esquerra Unida, que no hem tingut aquesta comissió el dia
que tocava i bé, perdoni, Sra. Rosselló, ...

aspiramos es a la igualdad entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos. No entendemos como el Grupo Popular admite
este título para una ley que se supone que va a luchar contra la
discriminación y lo primero que hace es diferenciar a los
hombres de las mujeres. Este título refleja la intención del
Gobierno de cubrir el expediente nada más, y así decir que se
preocupa por las mujeres. Es sintomático que ninguna ley
estatal ni autonómica tenga este título, y que los grupos de la
oposición hayamos coincidido en presentar una enmienda al
mismo. Está claro que el Partido Popular, si mantiene esta
denominación de la ley, hará lo que nos tiene acostumbrados,
ir en contra del sentido común.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Té la paraula la Sra. Feliu.

No, no, és així.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

EL SR. OLIVER I MUT:
... escolti’m si em vol escoltar i si no, no m’escolti, però
almanco deixi’m, deixi parlar, jo em pens que som coherent i
som educat amb la meva intervenció, una cosa és que no li
agradi el que dic, però jo, Sra. Presidenta, si no hi ha quòrum
el debat es pot fer, el que no es pot fer és votar, i si no es pot
votar el que es fa és posposar la votació perquè el debat es fa,
no es votarà perquè no hi ha quòrum, se seguirà amb el debat
i vostè digui quan vol fer les votacions, posi l’hora en la qual
vulgui que es facin les votacions, que, d’acord amb el
Reglament, s’hauran de posposar, ja que no es pot votar, però
el debat sí, i esmena per esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
Un moment, sí, aquesta presidenta ha demanat al lletrat la
informació i és allò que hem dit, continuarem el debat, si vostès
surten i no hi hagués quòrum posposaríem la votació per quan
tinguem el quòrum. D’aquí a una hora .,..
Sí, i si no, si vostès no se’n van, continuarem, anirem
posposant, clar. Sí, si el lletrat ho vol. És així?
EL SR. LLETRAT:

Bé, sí torn a donar la mateixa resposta que he donat als
altres grups, és a dir, que nosaltres consideram que aquesta llei
va més enllà de la igualtat entre homes i dones, que el que feim
és intentar regular d’una forma integral la situació de la dona en
els distints àmbits de la vida social, pel qual consideram que
aquest títol és adient. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passarem a votació. Idò no, no passarem, ja
votarem després, així no farem la...
(Pausa)
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Presidenta, podria marcar una hora de votació i no perdrem
temps cada vegada?
(Pausa)
LA SRA. PRESIDENTA:
Quedarem que a les dotze i mitja farem les votacions de
totes les esmenes a les quals hem arribat fins ara. Per tant,
continuam.

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:
Així per tant, continuarem perquè hem perdut bastant de
temps.
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 2013/06, de
substitució, debat de l’esmena 2013, té la paraula.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda es una enmienda de
substitución del título porque nosotros entendemos que no
puede ser un título menos apropiado, las mujeres ni queremos
ni necesitamos una ley específica para nosotras. A lo que

A la denominació i al títol I, no s’hi mantenen les esmenes.
A l’article 1 s’hi mantenen les esmenes següent: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la RGE
núm.1980/06, de substitució. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta esmena va en la línia
de l’esmena anterior al títol. Tenint en compte que nosaltres no
creiem que s’hagi de fer una llei per a la dona, sinó que el que
s’ha de fer és una llei clarament per promoure la igualtat entre
dones i homes. No té sentit altra circumstància per dur
endavant una llei d’aquestes característiques i per fer efectiu el
principi, aquest principi d’igualtat entre dones i homes. Per
això nosaltres hem presentat aquesta esmena a l’article 1,
consideram que s’ha de substituir perquè aquesta llei té per
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objecte promoure la igualtat entre dones i homes i fer efectiu
aquest principi, així com remoure tots aquells impediments que
no facilitin aquesta igualtat que ha de ser l’objectiu fonamental
d’aquesta llei.

enmienda de substitución de parte del texto para que se haga de
forma efectiva la plena igualdad.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Sí, moltes gràcies. Té la paraula, Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí, nosaltres rebutjarem aquesta esmena, consideram que es
redundant amb el contingut de l’article 1.
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La rebutjarem perquè
consideram, igualment que abans, que és una esmena redundant
amb el contingut de l’article 1.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM EntesaNacionalista, RGE núm.1888/06 de modificació. Té la paraula
la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena també va
en el sentit que demanàvem modificar el títol. Demanam
substituir allà on diu: “de forma integral la situació de la dona
en els distints àmbits en la finalitat”, substituir-ho per una “i”,
pensam que dir que “aquesta llei té per objecte regular i fer
efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a les Illes
Balears”, és molt més ampli i recull realment el que ha de ser
realment una llei d’igualtat entre homes i dones, per tant,
nosaltres demanam això, que es llevi aquest “de forma
integral”, i quedi amb aquesta “i” que dóna molta més potència
a la llei.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La rebutjarem, ja que aquesta
llei va més enllà de la igualtat entre dones i homes i pretén
regular de forma integral, com he dit abans, la situació de la
dona en tots els àmbits, el cultural, l’econòmic, el laboral, el
social, l’educatiu i el polític.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, la
2014/06, de substitució. Té la paraula la Sra. Abascal.

Moltes gràcies. A l’article 2 s’hi mantenen les esmenes
següents. Del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
la 1999, d’addició. Per al debat de l’esmena, té la paraula la
Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és una esmena
d’addició. Bàsicament consideram que totes a aquelles
definicions o aquells principis generals s’hi haurien d’afegir
tres principis més que nosaltres consideram bàsics per tractar
a una llei, entenem nosaltres, d’igualtat entre homes i dones,
per la qual cosa consideram que la discriminació positiva ha de
ser un dels principis fonamentals, perquè creim que la
discriminació positiva és un mecanisme idoni per aconseguir
més aquesta igualtat entre dones i homes. Per una altra banda,
plantejam que hi ha d’haver una representació equilibrada i una
coordinació i una colAlaboració i que sobretot també s’ha
d’incloure en (...) de gènere, introduint aquesta perspectiva de
gènere mitjançant un examen sistemàtic de totes aquestes
actuacions polítiques, laborals i socials, penalitzar l’impacte i
el significat (...) de dones i homes que s’han de tenir en compte
si el que intentam és promoure la igualtat. Creim que la
perspectiva de gènere s’ha d’incloure i no es pot perdre de vista
en aquesta llei que, al nostre entendre, no la té en compte.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Rebutjarem aquesta esmena, ja que
consideram que tot això ja és previst als principis rectors de
l’acció administrativa.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda pretende que se
defina de manera precisa lo que pretende la ley, que no es otra
cosa que conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres.
Tal como está redactado el artícul1, no queda claro, y es el
principal, el objeto de esta ley. Por eso presentamos esta

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE núm. 1889/06, de modificació, 1890 també
de modificació, 1891 de modificació i 1892 de modificació.
Farem el debat conjunt d’aquestes esmenes. Té la paraula la
Sra. Mascaró.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A aquest article demanam
afegir tota una sèrie de punts. A l’apartat a), quan parla
d’igualtat de tracte i diu que “es considera contrari a
l’ordenament jurídic”, pensam, que ha de quedar ben explícit
que estan prohibides les discriminacions basades en el sexe de
les persones, que amb això de “contraris a l’ordenament
jurídic” no queda prou clar, per tant s’ha d’explicar que està
prohibida qualsevol discriminació basada en el sexe de les
persones, tant directament com indirectament i sigui quina sigui
la forma utilitzada.
A l’apartat b) on parla d’igualtat d’oportunitats, la definició
que hi va posar el Govern queda molt ambigua i demanam que
s’hi afegeixi què s’entén per igualtat d’oportunitats a efectes
d’aquesta llei, que s’ha d’entendre no només referida a les
condicions de partida, igualtat d’oportunitats per accedir al
poder, a beneficis, a recursos, al que sigui, sinó també a les
condicions de permanència en l’exercici i el control de
l’activitat on tengui accés la dona.
A l’apartat c) demanam substituir el text que hi ha, que diu
“acció positiva” per un que es digui “discriminació positiva”,
acció positiva, totes les accions han de ser positives, que es
propugnen des d’una llei, però pensam que aquí el Govern el
que volia dir era “discriminació positiva” per augmentar la
presència de dones en els diferents àmbits s’han d’adoptar
mesures de discriminació positiva que facin possibles moltes de
les coses que diu aquesta llei.
Demanam afegir al final de l’article 2 cinc nous apartats, un
que fa referència al respecte a la diversitat i a la diferència, és
evident que tot i que demanam la igualtat, hi ha diversitat i
diferències entre les persones, per tant s’ha de partir d’aquest
respecte; també demanam incloure la integració des de la
perspectiva de gènere, eliminació de rols i estereotips en funció
del sexe, representació equilibrada, què significa representació
equilibrada i què significa colAlaboració i coordinació.

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Del Grup Parlamentari
Socialista, hi ha l’esmena 2015/06. Per al debat de l’esmena, té
la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sra. Presidenta. Presentamos una enmienda de adición de
dos puntos nuevos, porque entendemos que este artículo está
incompleto, desde nuestro punto de vista es necesario
implementar medidas de discriminación positiva, aún cuando
dice la señora portavoz del Grupo Popular que ha quedado
obsoleto, a nadie se le escapa que a día de hoy hay muchas
diferencias entre las situaciones en todos los ámbitos que
vivimos las mujeres con respecto a los hombres, y si no se
adoptan medidas de discriminación positiva, difícilmente se
conseguirá hacer desaparecer dichas desigualdades. También
es muy importante que todas las actuaciones y normativas
deben ser vistas en la perspectiva de género, de lo contrario no
se avanzará en la vida laboral, familiar y social. Por ese motivo
presentamos esta enmienda, para dar mayor amplitud y
concreción a este artículo. Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Rebutjarem aquesta esmena, ja que
consideram que està previst als principis rectors de l’acció
administrativa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addició d’un nou article, s’hi manté
l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE núm. 1893/06. Per al seu debat, té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a l’esmena 1889/06, la
rebutjarem ja que queda explicat a la totalitat de l’article 2 i
principalment als apartats a) i b). Pel que fa a l’esmena
1890/06, l’acceptarem. L’esmena 1891/06 la rebutjarem, ja que
tant les directives europees com els plans per a la igualtat
d’oportunitats recomanen l’aplicació d’accions positives, la
terminologia de discriminació positiva ha quedat absolutament
obsoleta. I l’esmena 1892/06 també la rebutjam, ja que el
contingut de l’esmena consideram que es preveu al llarg de la
llei.

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanam incloure aquest article
perquè pensam que és bo que la mateixa llei defineixi una sèrie
de conceptes que han de quedar clars després a l’hora de
l’aplicació. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que consideram
que el contingut d’aquesta esmena es desenvolupa al llarg de la
llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 3 s’hi mantenen les esmenes
següents. Del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 1981/06, de substitució, i 1982/06, de substitució. Per al
debat conjunt de les esmenes, té la paraula la Sra. Rosselló.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes dues esmenes són de
substitució. Consideram que el títol de l’article “dret a la
maternitat” fa referència a un dret que ni tan sols s’ha de dir,
perquè efectivament ja existeix, no és un dret que s’ha de
donar, entenem que s’ha d’explicar com un dret a la protecció
a la maternitat, que és on té sentit el fet que una llei tracti el
tema de maternitat, protegir la maternitat.
Pel que fa a la segona esmena de substitució i per donar
sentit a aquest article i al que per a nosaltres seria un dret a la
protecció de la maternitat, consideram que s’ha de substituir tot
el diu l’article tenint en compte que aquesta article, al nostre
parer, fa tota una incidència gairebé exclusiva de la maternitat
de cara al que és la dona com si no hi hagués d’haver una
participació en el que suposa la criança, la socialització dels
fills i filles també, hi tengui un paper el pare. Per això, nosaltres
creim que quedaria molt més clar i molt més ben explicat
aquest article, si digués que la regulació de la protecció de la
maternitat anirà dirigida a la consecució de la igualtat
d’oportunitats, assumint, per tant, aquestes conseqüències
socials que implica l’embaràs, el part i la lactància, i en aquest
sentit, nosaltres creim que quedaria molt més clar aquest
article.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Nosaltres també la rebutjam, exactament pel que
he dit abans, consideram que el dret a la maternitat és un bé
social i, com a tal, se l’ha de reconèixer.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2016/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda de adición, como
otras que presentamos, pretende concretar artículos que son
demasiado genéricos. Esta ley es más una declaración de
buenas intenciones que un instrumento real y práctico para
conseguir la plena igualdad, por eso entendemos que se deben
concretar las acciones a desarrollas, y el Gobierno balear debe
comprometerse a la creación de los servicios públicos
necesarios y adecuados, así como a dar ayudas indirectas que
permitan que el artículo 3 sea una realidad. Hasta ahora el
Gobierno sólo ha dado subvenciones, y eso es insuficiente,
deben crearse servicios públicos de calidad, como son las
escoletes infantiles, las que hay a día de hoy son totalmente
insuficientes y las privadas son, en muchos casos, inaccesibles
para las economías de las parejas que deben renunciar a la
maternidad por no poder hacer frente al coste que les supone el
cuidado de los hijos o las hijas. Hasta que no se consiga por
parte de la administración ofrecer servicios de calidad
suficientes, este artículo no será posible.

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena 1981/06 la rebutjam, ja
que entenem que el dret a la maternitat com un bé social i, com
a tal, es recull a la llei.

Gracias.

Pel que fa a l’esmena 1982/06, li he de dir que també
l’haurem de rebutjar, ja que trobam que la redacció de l’article
és l’adient amb el bé que es pretén protegir.

Gràcies, té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE Núm. 1894/06, de supressió. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El PSM hem demanat
suprimir aquest article perquè hem pensat que estaria millor
incloure’l dins l’apartat, em sembla, de família, o una mica més
endavant, i el recollim amb una altra redacció més endavant,
per tant, pensam que ha de desaparèixer d’aquí.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord amb aquest argument,
ja que consideram que la creació dels públics es considera com
a ajut directe. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 4 no s’hi mantenen esmenes.
A l’article 5 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds la RGE núm. 2000.
Per a debat de l’esmena té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. Presidenta. Amb aquesta esmena d’addicció
pretenem que l’article 5, concretament en el punt 2, s’inclogui
el concepte i no només el concepte, sinó les actuacions
referides a la discriminació positiva i que sigui un fet que
nosaltres defensam que serveix com a estratègia o mecanisme
per combatre les discriminacions per raó de sexe i que a més,
també faciliti l’augment de la presència de les dones en tots els
àmbits de la vida social, tenint en compte que és una de les
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qüestions fonamentals que una llei hauria de regular, que les
dones estiguin més presents en totes aquelles qüestions
referides, com dic, a l’àmbit públic.
Per això nosaltres presentam aquesta esmena d’addicció,
amb aquest objectiu i intenció. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

apartat d). I a l’àmbit d’aplicació que es fa referència també a
l’article 4.
Referent a l’esmena 1897, dir-li que també l’haurem de
rebutjar ja que l’àmbit d’aplicació que fa referència a l’article
4 són d’aplicació a tots els poders públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’administració autonòmica, les
entitats autònomes, les empreses públiques vinculades a la
comunitat autònoma, consells insulars i administracions locals.
A més, els òrgans estatutaris i la Universitat de les Illes
Balears.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres la rebutjarem ja que
consideram que està contemplada dins la redacció de l’article
2.c).
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la RGE núm. 1895/06 de modificació, 1896
d’addicció i 1897 de modificació. El debat el farem conjunt. Té
la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquí començam pel títol
que parla de principis rectors de l’acció administrativa.
Nosaltres pensam que per promoure la igualtat i no només a
l’acció administrativa, també demanam que s’inclogui la
normativa, principis rectors tan en la normativa com en l’acció
administrativa.

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 2017/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. La enmienda de adición que
presentamos pretende que se concrete lo que significa la
discriminación positiva, como ya se ha comentado que es
imprescindible aplicar dicha discriminación en todos los
ámbitos de la vida social para avanzar en la consecución de la
plena igualdad entre mujeres y hombres. Mientras no seamos
conscientes de que es necesario adoptar medidas específicas
dirigidas a combatir las discriminaciones por razón de sexo y
aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, no
conseguiremos lo que se pretende en esta ley.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:

I en aquest sentit demanam afegir dos nous punts que parlen
de què en haver de fer plans, programes i altres instruments
polítics i administratius s’han de tenir en compte l’objectiu
d’igualtat d’homes i dones. Igualment abans d’elaborar una
norma, un acte administratiu s’ha d’avaluar l’impacte que pugui
tenir referent a la igualtat.
I també dins aquest mateix article demanam en el punt 2,
quan diu: “en qualsevol cas els poders públics, els quals
s’aplica aquesta llei...” i pareix que els altres no. La llei ja diu
en quins àmbits és. Per tant, basta dir: “els poders públics s’han
de regir per...”. Pensam que és un principi que ha de quedar
molt clar.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a l’esmena 1895,
l’haurem de rebutjar ja que queda prou especificat durant el
desenvolupament del propi article.
Referent a l’esmena 1896, també l’haurem de rebutjar ja
que queda aclarit dins el principi general de la llei, a l’article 2

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no podem acceptar
aquesta esmena, ja que consideram que tot això explicant ja
està recollit a tota la llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article número 6 s’hi mantenen les
esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds RGE núm. 1984/06 de substitució. Té la paraula la Sra.
Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta esmena de substitució
el que pretén és que el títol de l’article 6, plans d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, sigui efectiu, sigui clar i per
tant, que hi hagi una planificació que pugui dur endavant tots
els objectius d’aquesta llei. Per això nosaltres plantejam
substituir el punt 1 per la nostra esmena, que va en la línia de
posar un termini, terminis clar, que a més s’aprovi cada
legislatura amb un termini de 6 mesos, un pla general perquè hi
hagi de manera coordinada i global totes les actuacions que
s’han de dur a terme per poder dur endavant aquest Pla
d’igualtat entre dones i homes. Creim que és l’única manera de
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què realment sigui efectiu, perquè si només queda com un
principi general, és evident que això de vegades no s’arriba
després a aplicar i nosaltres pensam que si realment creim en la
igualtat d’oportunitats, com dic, hi ha d’haver una concreció i
uns terminis prou clars.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord,
consideram que la disposició final segona ja estableix quins són
aquests terminis de compliment de les obligacions previstes a
la llei.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. El Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la RGE núm. 1901/06, 1902/06, 1903 i 1904.
Farem el debat conjunt. Té la paraula la Sra. Mascaró.
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Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a l’esmena 1901, dir-los que no estam
d’acord ja que consideram que l’article 6 de la llei no exclou
aquesta possibilitat quan en el seu paràgraf primer estableix que
“els poders públics han de dur a terme una planificació de les
actuacions per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.
Referent a l’esmena 1902/06, dir-los també que la rebutjam
ja que en tot cas serà objecte d’un desenvolupament
reglamentari, mai dins la pròpia llei.
La 1903, també l’haurem de rebutjar ja que està previst al
paràgraf tercer de l’article 16 de la pròpia llei.
I a la 1904, també l’haurem de rebutjar ja que la disposició
transitòria única preveu que l’Institut Balear de la Dona faci un
seguiment del compliment del contingut de la llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2018/06. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam ampliar
aquest article, com que parla de “plans d’igualtat”, però de fet
només parla dels plans d’igualtat del Govern i demanam que
s’incloguin una partida de punts amb aquestes diferents
esmenes que estableixin que els consells insulars, els
ajuntaments i les mancomunitats també poden elaborar els seus
propis plans d’igualtat, evidentment de manera coordinada amb
el Pla d’igualtat de les Illes Balears.
També demanam que el Govern fomenti els plans d’igualtat
mitjançant una convocatòria d’ajudes destinades als consells
insulars i sobretot, als ajuntaments, perquè si els obligam a fer
més plans, més accions, sempre les tenim després mal dotats.
Per tant, demanam que el Govern s’impliqui econòmicament
amb els plans que han d’aplicar els ajuntaments, propis o els
coordinats per l’Institut de la Dona.
I després també si s’aprova la creació d’aquests plans
insulars i aquesta esmena que demana la creació dels plans
insulars i municipals, evidentment això ha de tenir una
coordinació demanant que després siguin informats per
l’Institut de la Dona, que és el que hauria de coordinar tots els
temes d’igualtat.

Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda de adición lo que
plantea es algo que debe ser aprobado, al menos entendemos
que es así, ya que se nos admitió una enmienda en donde se
incluye la creación del Consell de Dones dentro de esa ley. Por
lo tanto, lo que nosotros entendemos es que es indispensable
que se cuente con dicho Consell para que participe, elabore y
opine sobre los planes generales de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres que apruebe el Govern. Si no se
aceptara esta enmienda, entenderíamos que desde luego no
tiene mucho sentido que por un lado sí se apruebe la creación
del Consell de Dones y por otro lado que no se cuente con ellas
para la hora de organizar un tema tan importante como son los
planes de igualdad de oportunidades.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Estam d’acord, l’acceptarem.

I finalment, demanam afegir un darrer punt en aquest article
6, allà on diu que el Govern ha de garantir, mitjançant els
recursos econòmics, materials i humans necessaris, que tots els
seus departaments, organismes autònoms i altres ens públics
s’executin d’una forma efectiva i coordinada de totes aquestes
mesures previstes, tan a la llei com als plans que apliqui el
propi Govern.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article número 7 s’hi mantenen les
esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, la RGE núm. 2001, d’addicció. Debat de l’esmena té la
paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Sra. Presidenta. Presentam una esmena d’addicció en aquest
article perquè consideram que tots els projectes de llei que
siguin presentats en el Parlament de les Illes Balears, que
s’adjunti un informe sobre el seu impacte de gènere, que sigui
elaborat per l’Institut Balear de la Dona. Entenem que seria una
clara manera de què totes i cada una de les lleis que se
poguessin debatre i aprovar en aquest Parlament tenguessin en
compte aquest factor tan important que després també pot tenir
tantes implicacions directes i indirectes per a les dones.

aconseguir tots aquests objectius i que és necessari que
l’administració educativa de les Illes Balears incentivi tot allò
que suposen els projectes de coeducació i que ho integri dins el
desenvolupament curricular de totes les àrees de coneixement
i disciplina, les etapes educatives. I per això nosaltres hem
presentat aquesta esmena d’addicció per tal de què quedi clar
a l’articulat aquest capítol 1, l’educació per la igualtat, que
inclogui tots els elements que expressam en aquesta esmena i
que ja supòs que tots els parlamentaris coneixen.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest moment no li donarem
suport, la qual cosa no vol dir que tal vegada que en el plenari
puguem arribar a un acord. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2019 de substitució. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Decir que no es una enmienda de substitución sino
de adición, ha sido un error. Y en ella lo que planteamos es que
se tengan en cuenta los informes que redacte el Institut de la
Dona sobre el impacto de género que las normativas dictadas
por las diferentes administraciones pueden causar. Está claro
que a veces dichas normativas pueden afectar de manera
diferente a las mujeres y a los hombres. Por eso entendemos
que debe ser el Institut de la Dona que redacte un informe sobre
los impactos que puedan causar. Es una manera de evitar
discriminaciones que fueran en contra de esta ley y así
garantizar la plena igualdad.
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Bé, igualment que he dit abans, en aquest moment no li
donarem suport, ja veurem si en el plenari podem arribar a un
acord. Gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. No estam d’acord, no amb el
contingut, que sí hi podem estar d’acord, sinó amb la forma.
Nosaltres entenem que això no és matèria de llei, sinó que és
matèria de desenvolupament reglamentari de la pròpia llei i li
proposam a la Sra. Rosselló que ho intenti en el
desenvolupament reglamentari de la llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1906/06 de substitució. Té la paraula
la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sra. Presidenta. La primera de les esmenes, en
coherència amb una que va ser incorporada en ponència que
demanava modificar el títol II, que deia l’actuació
administrativa i va ser acceptada, “l’actuació administrativa per
promoure la igualtat en diferents àmbits”, també demanam
canviar el títol del capítol simplement per educació, capítol 1
educació, i després anar desenvolupant els articles.
Després a l’article 8 també demanam substituir el títol per
educació i igualtat. I igualment demanam substituir tot l’article,
l’article 8 només parla d’ideari educatiu, la coeducació, però
d’una manera molt poc ampla. I nosaltres demanam tot un
article molt més complet perquè entenem que l’educació
precisament és fonamental per treballar la igualtat, per arribar
a la igualtat. L’educació és la principal arma que té la societat.
Per això hem demanat substituir aquest article que parla de
coeducació per aquest altre molt més ample que diu què ha de
fer l’administració per aconseguir aquesta coeducació.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A la denominació del títol II s’hi manté la
següent esmena : del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds RGE núm. 1986/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta esmena el que
pretenem és que s’inclogui en el capítol 1 l’educació per la
igualtat. Entenem que hi hauria d‘haver un nou article per

Gràcies Presidenta. Bé, nosaltres no estam d’acord ja que
consideram que el que es pretén mitjançant aquesta llei és el
foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. I en
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concret aquest capítol que tracta d’educació consideram que el
títol és l’adequat. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 8 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2002/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Perdoni Sra. Presidenta. L’esmena 1985 de la denominació
del capítol 1?...
LA SRA. PRESIDENTA:
Ja l’havíem...
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
No, hem fet la 1986...
(Remor de veus)
La que jo abans he defensat ha estat l’esmena RGE núm.
1986/06 d’addicció. I ara a la denominació del capítol 1 hi ha
la RGE núm. 1985/06.
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdoni, ja l’han defensada. Jo la tenc marcada com si
l’haguessin defensada.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Jo tal vegada hagi tengut una errada, no sé on m’he errat,
perquè jo he defensat la 1986...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, sí, la 1986...
(Remor de veus)
Primer hem defensat la 1986 del títol II i després a la
denominació del capítol 1 hem fet la 1985.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
No, no, perdoni és que jo no l’he feta. Jo no he fet aquesta
defensa.
LA SRA. PRESIDENTA:
La defensi ara. Té la paraula.
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Aquesta esmena és també una esmena d’addicció, afegir un
nou capítol després de l’actuació administrativa dins el títol II
que aquest nou article quedaria amb el següent redactat: “de les
competències de l’administració de la comunitat autònoma”. En
aquest article que nosaltres afegim, consideram que la
competència en matèria d’igualtat de dones i homes se concreta
pel que fa a la comunitat autònoma de les Illes Balears amb un
seguit de funcions que nosaltres anam apuntant, evidentment
ara no ho llegiré perquè crec que estan prou clares en allò que
és la pròpia esmena, però que van en la línia d’adequar i crear
estructures, programes i procediments per integrar la
perspectiva de gènere en tota l’activitat administrativa. Per tant,
que se planifiqui, una planificació general, elaboració de
normes i directrius generals en matèria d’igualtat de dones i
homes. Dissenyar i executar mesures d’acció positiva de
programes i serveis que hagin de ser realitzats amb caràcter
unitari per a tota la comunitat autònoma.
És a dir, se tractaria de al llarg de tots aquests punts,
plantejar que hi hagi totes aquelles accions que permetin la
igualtat entre dones i homes dins allò que és el marc de
l’administració de la comunitat autònoma. Per tant, que hi
hagués per part de totes les administracions que confereixen
aquesta comunitat autònoma, hi hagués actuacions molt clares
en totes les línies que nosaltres parlam, adequació, planificació,
disseny, avaluació, impuls de colAlaboració, establir mesures de
foment, planificar i dissenyar la metodologia, realitzar estudis
d’investigació, realitzar activitats de sensibilització, establir
mesures de foment per dotar les empreses de tots els recursos
necessaris per fomentar aquest desplegament de plans i
activitats adreçades a la consecució de la igualtat, establir
relacions i participació. És a dir, tot un seguit d’actuacions que
nosaltres entenem que haurien de fomentar l’administració de
la comunitat autònoma.
Per altra banda també incloem en aquesta pròpia esmena
aquelles competències referides en aquest cas a l’administració
insular i per tant, en els consells insulars. Creim que hi ha
d’haver una clara competència per tractar tots els temes
d’igualtat de dones i homes en tots els àmbits respectius d’allò
que suposa una administració insular. També s’ha de treballar
de cara a l’adequació, creació d’estructures, programes i
procediments per integrar la perspectiva de gènere, d’executar
mesures d’acció positiva, de programar el seu àmbit territorial
i actuacions per dur-ho a terme, també investigació, establir
recursos, (...) de situacions de discriminació per raó de sexe. És
a dir, totes aquelles funcions que l’administració insular s’ha
d’atribuir per poder dur endavant aquesta igualtat entre dones
i homes.
I en tercer lloc, les competències relatives a l’administració
local. Entenem també que els ajuntaments els correspon tot un
seguit de tasques per adequar i concretar tot allò que és aquesta
igualtat entre dones i homes. Per tant, aquí també explicam un
seguit de funcions que haurien de dur a terme les
administracions locals.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Que s’ha botat aquesta, n’hi ha una del PSM a la
denominació del capítol 1. Defensaré l’esmena 1985/06. Li
pareix? Idò gràcies, Sra. Presidenta.

I ja per acabar un quart article que suposaria que el títol
seria homologació d’entitats, que en aquests casos que sigui
necessari que les administracions públiques concertin amb la
iniciativa privada la prestació de serveis en matèria d’igualtat
de dones i homes, les empreses i entitats de consulta que prestin
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aquest servei han de ser prèviament homologades per
l’administració pública. I per tant, que també totes aquelles
entitats que treballen amb l’administració han de dur endavant
o assegurar que aquests requisits mínims d’evitar aquesta
desigualtat entre dones i homes que sigui una realitat.
Per tot això, nosaltres hem presentat aquesta esmena que
com dic intenta una altra títol de distribució de competències en
4 articles, allà on cada administració tendria un seguit de
funcions que hauria de dur a terme perquè pogués ser efectiva
una llei d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Però com que a l’anterior
intervenció ja l’he defensada, crec que les don per defensades.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Presidenta, la 1907?

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

I 1908, les dues.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sra. Presidenta. Bé nosaltres podem estar d’acord amb
segons quins dels arguments que ha emprat la Sra. Rosselló, el
que passa és que nosaltres consideram que la fixació de totes
aquestes competències ja ve fixada en el propi Estatut
d’Autonomia i per tant, ho rebutjarem.
Gràcies.

Bé, nosaltres les haurem de rebutjar, ja que consideram que
per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, dins l’àmbit educatiu, és primordial l’aplicació de la
coeducació.
Referent a la 1908, també l’haurem de rebutja ja que el que
exposa l’esmena formarà part del propi desenvolupament
reglamentari de la llei i no dins la pròpia llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passarem ara a l’esmena RGE núm. 2002
d’Esquerra Unida i Els Verds...

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2020/06. Té la paraula la Sra. Abascal.

(Remor de veus)
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una esmena d’addicció
que bàsicament va en la línia d’afegir en aquest article un nou
paràgraf que expliqui que per desenvolupar una igualtat real
s’han de considerar un seguit d’objectius de coeducació que
nosaltres consideram fonamentals, els quals no esmentaré
perquè ja estan explicats a la pròpia esmena. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Nosaltres no estam d’acord ja que consideram que en tot
cas això és matèria del desenvolupament reglamentari de la
pròpia llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1907 i 1908 de substitució. Té la
paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. También es un error, es una
enmienda de adición, no es una enmienda de sustitución y lo
hemos comentado al principio, uno de los problemas de esta ley
es que no especifica qué acciones se van a adoptar, es muy
general. Por eso presentamos esta enmienda en donde sí se
especifica qué medidas se han de tomar para evitar las
situaciones de discriminación en educación.
Y un detalle importante, si esta ley se aprueba el Govern
será el primero que la incumpla porque está consintiendo y
promoviendo la creación de centros educativos donde se
separan las niñas de los niños y se plantean programas de
educación diferentes. Esto sí es discriminación y desde luego
una práctica que va en contra de esta ley. En pleno siglo XXI
ninguna institución debe permitir que por cuestiones religiosas
se practique el separatismo en la educación. Tengan cuidado
porque el Govern a día de hoy, permitiendo que grupos
religiosos como los Legionarios de Cristo abran centros
educativos en las islas, infringirá la ley que se está impulsando
y puede ser denunciado por ello. Espero que se rectifique, que
se aprueba esta enmienda e impidan que se aplique el
separatismo en educación, ustedes el Grupo Popular que tanto
defiende la unidad. Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres no estam d’acord
perquè consideram que el contingut d’aquesta esmena està
prevista ja a l’esperit de l’article 8 i a més, és objecte de
desenvolupament reglamentari, no de la pròpia llei. Gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és molt concreta,
el que demanam és la supressió de la frase que diu:
“especialment per a les dones de les zones rurals”, tenint en
compte que pràcticament no tenim zones rurals aquí.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addicció de nous articles s’hi mantenen
les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds RGE núm. 2007, 2008 i 2090. Feim el debat conjunt.
Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per considerar que
l’educació és un aspecte fonamental per intentar incidir entre
allò que és la igualtat entre dones i homes i per entendre també
que els elements bàsics de la coeducació són absolutament
necessaris. Per això nosaltres presentam afegir tres articles que
concretin, tenint en compte que aquesta llei concreta poc, que
la formació del professorat inclogui tot un seguit d’elements
dirigits bàsicament a la coeducació. Per altra banda també que
s’afegeixi aquest article allà on els materials didàctics també
clarament reflecteixin aquest àmbit coeducatiu. I en tercer lloc
que a les estructures i persones, d’alguna forma, o el personal
dedicat a la docència idò també que des de l’administració se
vagi en la línia de procurar una major coeducació i per tant, una
participació més directa del professorat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Referent a l’esmena 2007 nosaltres no estam d’acord, ja que
consideram que el contingut d’aquests plans és objecte de
desenvolupament reglamentari i no de la pròpia llei.
Referent a la 2008, dir-los que tampoc estam d’acord, ja
que és prioritat d’aquest Govern i obligació legal a més,
l’establiment d’un model educatiu basat en la formació en
igualtat entre els sexes.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
A veure, me pot tornar repetir quin article, quina esmena
és?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, la 1987.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
En principi, nosaltres la rebutjarem, i demanaria, per favor,
que se’m passàs aquesta esmena perquè no la tenim.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
núm. 1910, 1911, té la paraula la Sra. Rosselló, Mascaró,
perdó.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A la 1910 demanam que se
substitueixi, allà on diu especialment a les dones a les zones
rurals, pensam que l’administració ha de dotar de mesures
necessàries per garantir l’oferta de l’ensenyament a les dones
allà on estan infrarepresentades en el món rural, però també en
altres àrees.
Per tant, és ampliar no només en el món rural, sinó ampliar
a la resta de professions en què estiguin infrarepresentades.
I la 1911 queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

I referent a la 2090, tampoc estam d’acord ja que es preveu
en el títol IV d’igualtat a l’administració pública.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 9 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 1987. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 1910, no hi estam d’acord, ja que
justament el que s’ha volgut fer amb aquesta llei és una especial
incidència a les dones que viuen a l’àmbit rural per tal
d’ampliar i millorar l’oferta formativa a la qual es puguin
acollir.
I referent a la 1911, tampoc hi estam d’acord, ja que el títol
de l’article 9 és clar en la pretensió d’igualtat entre dones i
homes.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, la RGE
2021, té la paraula la Sra. Abascal.
(S’escolta la Sra. Mascaró i Melià que diu: tu votaràs a
favor d’això? Votaràs a favor d’aquesta llei?)
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda es una enmienda de
sustitución de una parte del articulado, porque nosotros
entendemos que solamente hacer referencia a las mujeres
rurales queda corto, el tema es mucho más importante al día de
hoy, también hay muchas mujeres que viven en los núcleos
urbanos y necesitan formación, nuevas oportunidades y
motivación. Por ese motivo nosotros presentamos esta
enmienda para que sean todas las mujeres las que puedan
acceder a los planes formativos en todos los ámbitos, y así
conseguir que en todas las profesiones haya un número
parecido de mujeres y hombres.
Las administraciones tienen que ser capaces de conocer las
necesidades en todas las zonas, tanto rurales como urbanas, y
ofrecer planes formativos reales interesantes que permitan a las
mujeres adquirir los conocimientos necesarios para mejorar su
situación profesional.

Gràcies. Bé, nosaltres no hi estam d’acord, ja què
consideram que això serà objecte de desenvolupament
reglamentari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la RGE núm. 1912/06. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam que amb
aquesta cosa de garantir l’ampliació de l’obertura de centres
públics que posa la llei, afegir-hi que això ha de ser a càrrec de
persones amb la titulació adequada. Pensam que si els infants
han de fer més hores en els centres educatius, el personal que
els ha d’atendre ha de tenir la titulació adequada i, a més, això
no ha de suposar una alteració de les condicions laborals dels
professionals del món de l’educació. Per tant, hi ha molta feina
a fer i molt de pressupost a posar-hi i per això demanam que
s’augmenti també la dotació econòmica del pressupost
d’educació per destinar a aquestes coses.

Gracias.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Bé, nosaltres no hi estam d’acord, ja que
consideram que aquest article ja es preveu dins l’àmbit
educatiu.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hi estam d’acord
perquè consideram que en tot cas això s’ha de desenvolupar
reglamentàriament per la pròpia conselleria competent en
aquesta matèria i no a la pròpia llei. Gràcies.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 10 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE núm. 2003/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta esmena que
presentam va en la línia que si es preveu ampliació d’horari
d’obertura de centres públics, nosaltres consideram que hi ha
d’haver una sèrie d’elements que s’han de tenir en compte i per
això presentam aquesta esmena d’addició.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.
2022/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Es una enmienda de adición que
presentamos y que plantea la necesidad de que estas medidas
se hagan con los profesionales adecuados y para ello es
necesario que la administración destine una partida
presupuestaria idonea para su aplicación. No se puede
pretender que el coste lo asuman las familias, ya que muchas no
disponen de los recursos económicos suficientes para pagar
clases extraescolares. Si la ampliación de los horarios de los
centros de infantil i primaria se realiza a base de cuotas
pagadas por las familias nunca se conseguirá que aquellas que
no dispongan de recursos económicos puedan dejar a sus hijos
o hijas en los centros, y así es imposible que se cumpla este
artículo y mucho menos la conciliación de la vida laboral y
familiar.
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Por ello es la administración competente quien tiene que
hacer frente al gasto de estas actividades y dotarlas de personal
cualificado para que sean aprovechadas por las niñas y los
niños, de lo contrario se efectuará una discriminación en base
a los recursos económicos de las familias.
Gracias.

Moltes gràcies. Sí, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, un segon, ...
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
No, per això ho he demanat, 2006, 2005/06 és la que he
defensat ara, me falten ...

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

05, 06 i 04.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hi estam d’acord, ja
que consideram que l’adopció de les mesures ha de ser sempre
per personal qualificat.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 11 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 2005/06, 2006/06 i 2004/06. Farem el debat conjunt, té
la paraula la Sra. Rosselló.
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És que per això li he demanat jo.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Es defensa amb els seus propis termes, la 2004. D’acord, té
la paraula la Sra. Feliu idò per a la 2004.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
No, per a la 2006 dir que la rebutjam ja que és una mesura
necessària la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. A aquest article, eh..., perdoni, és
que he tengut un lapsus ara, no trobava les esmenes.

Referent a la 2004, també la rebutjam, ja que és objecte de
desenvolupament reglamentari el que proposa aquesta esmena.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, no, no, tranquilAla, a l’article 11.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, sí, presentam una esmena en la línia que a tota la
normativa educativa s’utilitzi un llenguatge no sexista, creim
que és bàsic.
I després que el punt 4 d’aquest article creim que s’ha de
suprimir aquest punt.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Bé, referent a la 2005/06, nosaltres no hi estam d’acord, ja
que es preveu en el contingut de l’article 11 del projecte de llei
de la dona.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1913, 1914 i 1915. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La 1913 queda defensada
amb els seus propis termes. La 1914, demanam suprimir el punt
4 perquè a una esmena posterior demanam incloure un nou
article que ja inclouria aquest punt 4. I la 1915 és aquest nou
punt que demanam que l’administració ha d’establir a tots els
nivells educatius, continguts i temps específic en relació amb
l’aprenentatge de la vida quotidiana perquè les relacions
personals i de convivència tenguin un model més adequat als
objectius d’aquesta llei.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a la 1913, nosaltres no hi
estam d’acord, ja que consideram adequada ja la redacció
original de l’article.
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Referent a la 1914, tampoc no hi estam d’acord, ja que
consideram necessari el foment des dels centres de professorat
de formació adequada, per tal de garantir el principi d’igualtat
entre dones i homes.
I referent a la 1915, també la rebutjam, ja que es
desenvoluparà reglamentàriament per la conselleria competent
en aquesta matèria. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, la RGE
2023. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda plantea la
incorporación de un nuevo punto que recoge la obligación por
parte de la administración educativa de velar por los contenidos
de los libros y los diferentes materiales que se utilizan, a fin de
garantizar que la convivencia esté basada en la igualdad y en el
respeto a los dos sexos.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. A tots tres articles nosaltres no
estam d’acord que estiguin contemplats a la pròpia llei, però sí,
en tot cas, que es desenvolupin reglamentàriament per la
conselleria competent en aquesta matèria.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 12 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 2091/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article consideram que és
un article molt poc concret, que hauria de ser més ambiciós que
la Universitat promogués la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones i per això presentam aquesta esmena, on desenvolupam
totes aquelles qüestions que consideram fonamentals perquè la
Universitat pugui ser una eina important en promoure aquesta
igualtat d’oportunitats i l’esmena es defensa amb els seus
propis termes.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hi estam d’acord, ja
que està previst això justament, el número 1 de l’article 11.
Gràcies.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addicció de nous articles s’hi mantenen
les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1916, 1917 i 1918. Té la paraula la Sra.
Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si realment volem la
igualtat hi ha moltes coses que s’han de fer i s’han de
determinar per llei, com per exemple prohibir la utilització,
realització i difusió a centres educatius de la nostra comunitat
de llibres de text i materials didàctics que presentin les dones
en situacions inferiors; o llibres de text que no incloguin els
objectius de la coeducació que assenyala l’article 8 d’aquesta
mateixa llei.
Per això hem demanat d’incloure aquest article, igual que
un d’específic de formació del professorat, perquè si no està
ben format difícilment podrà transmetre tots aquests objectius.
I un altre de l’estructura de persones que l’administració
educativa ha de potenciar també l’equilibri entre dones i
homes, tant dins la docència com dins la responsabilitat de
l’àmbit docent d’aquests temes. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ho estic dient d’una forma
bastant reiterada, però és que tal vegada és el nostre concepte
de llei; nosaltres consideram que la llei ha de ser una cosa molt
concreta, molt específica i tot el que sigui el desenvolupament
reglamentari d’aquesta llei serà on es donarà lloc a tot això
s’està presentant; per la qual cosa nosaltres també, en aquesta
esmena que presenta Esquerra Unida no hi estam d’acord, però
sí consideram que ha de ser objecte del desenvolupament
reglamentari de la llei. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1919. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seguin, quasi agafant el
fil de la intervenció que s’ha fet abans, evidentment que la llei
ha de ser molt concreta i molt específica i per això demanam
substituir l’article 12, de promoció a la Universitat de la
igualtat d’oportunitats, que són quatre ratxes que no és ni
concret ni específic, per un article amb cinc punts, concret,
específic i que deixa ben clara quina és la intenció de la llei en
relació amb la Universitat.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
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Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres plantejam aquesta
esmena, és una esmena d’addició a l’article perquè creim que
els reglaments interns dels centres educatius haurien d’incloure
les mesures de correcció o sanció de comportaments sexistes.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies.
Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam a estar igual, nosaltres
consideram que la conselleria competent en la matèria és la que
ha de desenvolupar reglamentàriament la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Socialista, RGE
2024/06. Té la paraula la Sra. Abascal.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que està previst
a l’apartat 2 de l’article 13.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda de adición la
presentamos porque tal y como está redactado el artículo es
muy poco concreto y por eso la presentamos. Lo que no es
normal es que, o sea, se tiene que hacer un esfuerzo por parte
de la administración educativa en la Universidad, seguimos
aportando acciones concretas, es la única manera de que esta
ley sea efectiva. Por eso entendemos que la discriminación
positiva es imprescindible en este ámbito tan poco accesible
para las mujeres.
Los proyectos no sólo han de ser una (...) de calidad, sino
que para evaluarlos y poder acceder a ayudas o subvenciones
se deben tener en cuenta los puntos que presentamos en la
enmienda. Es sabido que la investigación ha sido un coto
cerrado donde los investigadores masculinos controlaban la
situación y es en estos ámbitos donde más se tiene que trabajar;
no es de recibo que haya más estudiantes mujeres que hombres
y, sin embargo, en los cargos de responsabilidad o en los
proyectos de investigación el número de mújeres es ínfimo, en
algunos casos inexistente. Si no se aplica la discriminación
positiva difícilmente se puede avanzar.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol segon s’hi
mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, RGE 1988/06 i 1989/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam una esmena d’addició
al capítol 2, perquè creim que s’haurien d’afegir dos articles
que reflectissin la igualtat en l’àmbit laboral, bàsicament a
l’administració pública. I per això defensam aquesta esmena
amb els seus propis termes, perquè crec que queda clar que
l’administració autonòmica amb competència en la matèria ha
d’afavorir l’accés a l’ocupació de les dones. I per això nosaltres
plantejam tota una sèrie de mesures que aquest article enumera.
Així com també plantejam que s’hauria de substituir
l’article 28 amb una nova redacció, bàsicament perquè quedàs
clar que el que s’ha de fomentar és l’ocupació de les dones en
el sector primari, que s’han de fer una sèrie de tasques que
assegurin que les dones puguin dur endavant aquesta igualtat
d’oportunitats, bàsicament en temes laborals. I per això també
defensam aquest article, aquesta substitució de l’article 28 amb
els propis termes que ja diu la nostra esmena.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies, Sra. Presidenta. És que tornam ésser al mateix, els
criteris de valoració entenem nosaltres que no poden ser mai
dins la pròpia llei, sinó que han d’estar dins el
desenvolupament reglamentari de la llei i no dins la mateixa llei
criteris de valoració. Nosaltres no hi estam d’acord justament
per això. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 13 s’hi manté l’esmena següent:
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE
2089/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a l’article 1988 i 89, tots
dos, dir-los el mateix que he dit fins ara, nosaltres no hi estam
d’acord, ja que consideram que és matèria del propi
desenvolupament reglamentari de la llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. El Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la RGE 1920/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam
l’addició d’un nou article, abans del 14, perquè l’administració
es comprometi a promoure que els homes es corresponsabilitzin
també de les tasques domèstiques i de la cura de les persones
dependents, perquè si només feim accions per a la dona i a
l’home el deixam amb la mateixa situació que està, realment no
arribarem mai a la igualtat, perquè si la igualtat ha de ser que
cap dels dos tengui responsabilitat tampoc la societat no
funcionarà així com toca. Per tant, per arribar a la igualtat han
de fer també mesures adreçades als homes.

de banyar una miqueta, la llei s’ha de banyar una miqueta més
i ha d’obligar l’administració a establir mesures.
I l’article 14 també va en el mateix sentit, però és afegir un
nou paràgraf: “S’han d’establir les mesures necessàries per
evitar moltes discriminacions”. I simplement és això. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord, això
que comenta la Sra. Mascaró ja està inclòs a l’article 29 de la
pròpia llei. Gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la 1921 li acceptarem, Sra.
Mascaró. I la 1922 no li acceptam perquè en els articles 14 i 15
ja es fa menció d’aquest tema, per la qual cosa no li podem
acceptar l’esmena. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2025706. Té la paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Moltes gràcies. A l’article 14 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 2092/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sra. Presidenta. A aquest article nosaltres
presentam una esmena d’addició, bàsicament per intentar
evitar, com a un element bàsic d’aquesta llei, la discriminació
retributiva entre dones i homes, tenint en compte que és un dels
elements on clarament hi ha una discriminació. I per això
plantejam aquesta esmena, per intentar combatre aquesta
situació, la precarietat laboral que se genera en aquest àmbit.
Gràcies.

Gracias, Sra. Presidenta. La enmienda de adición que
presentamos pretende subsanar lo que a nuestro entender es un
olvido importante, antes de disfrutar de estabilidad laboral es
necesario conseguir el acceso a un puesto de trabajo en las
mismas condiciones que los hombres. Es cierto que en Baleares
la tasa de ocupación de las mujeres es más alta que la del resto
de España, pero también lo es la de los hombres, pero si
analizamos el tipo de trabajos se explica el por qué. Aun así es
necesario impulsar acciones encaminadas a conseguir mayor
porcentaje de acceso al trabajo.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam estar igual, és a dir,
nosaltres consideram que tot aquest recull de mesures, que tal
vegada poden ser molt interessants, han de formar part del
contingut del Pla d’acció per a l’ocupació, no de la llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1921/06 i 1922/06. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hi estam d’acord, ja
que consideram que això que comenta la Sra. Abascal ja està
previst a l’article 15.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Farem un recés de dos minutets, un
momentet, me demanen, i tornam començar tot d’una.
LA SRA. PRESIDENTA:
Han passat els dos minutets, un poquet més i tot. A l’article
15 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1923/06. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies. La 1921 va en el sentit de substituir “han de
vetllar per establir mesures”; pensam que l’administració s’ha
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Sí, moltes gràcies. Demanam afegir un nou punt que digui
que s’han d’establir i activar programes integrals de formació
professional, de foment de l’ocupació i conciliació de la vida
familiar i laboral per aconseguir la incorporació dels homes
també a llocs de treball, professions i sectors de l’economia
balear en els quals estan infrarepresentats. Si estam per la
igualtat hi hem d’estar en tots els àmbits, per tant en aquells
llocs de treball on els homes estan infrarepresentants també
s’han d’equilibrar.
Moltes gràcies.
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presentam aquestes esmenes que defensam amb els seus propis
termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 1990, no hi estam d’acord, ja que la
redacció actual consideram que és l’adient amb l’esperit de la
norma.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no hi estam d’acord, ja
que considera que el Pla d’ocupació de les Illes Balears ja
preveuen les mesures laborals per a dones i homes.

Referent a la 2098, tampoc no hi estam d’acord, ja que
aquesta dotació ja està prevista en el propi Pla de família.
I a la 2119 tampoc no hi estam d’acord, ja que una de les
formes per aconseguir que la conciliació sigui efectiva és,
justament, mitjançant la creació de serveis de suport a les
famílies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
I la 1991?
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 2026/06 i 2027/06.
Té la paraula la Sra. Abascal.

La 1991, perdó, tampoc hi estam d’acord, ja que la redacció
actual consideram que és l’adient amb l’esperit de la norma.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gràcies.
Gracias, Sra. Presidenta. Quedan defendidas en sus propios
términos.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1924 i 1925. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la 2026 dir que no hi
estam d’acord, ja que serà en el pla on es desenvoluparan les
mesures concretes per fer efectiu l’accés de les dones al mercat
de treball per primera vegada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Queden defensades amb els
seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

I referent a la 2027, dir-los que tampoc no hi estam d’acord,
ja que és una funció que competencialment correspon a la
Conselleria de Treball i Formació i que està prevista a l’article
25, a més. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 16 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 1990, 2098, 2119 i 1991. Per al debat conjunt té la
paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
En primer lloc, una llei ha d’obligar i una llei ha de
concretar. A més s’han de donar totes les ajudes necessàries
perquè es pugui dur a terme el que diu la llei, per això

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 1924, nosaltres tampoc no hi estam
d’acord, ja que consideram que és matèria de desenvolupament
reglamentari i no de la pròpia llei.
I referent a la 1925, tampoc no hi estam d’acord justament
pel mateix motiu.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2028/06 i 2029/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Estas enmiendas quedan
defendidas en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. A l’article 18 no s’hi mantenen esmenes. A
l’article 19 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1928/06. Té la
paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Aquesta esmena també queda defensada amb els seus propis
termes.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a la 2028, dir que la
rebutjam per ser objecte de desenvolupament reglamentari. I la
2029 també la rebutjam, ja que la igualtat és un dret
constitucional.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjarem, ja que consideram adient
la redacció actual de l’article 19.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addició d’un nou article, s’hi manté
l’esmena següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista: RGE 1926/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies. Aquesta esmena es defensa també amb els
seus propis termes.

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2031/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda queda defendida en
sus propios términos.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No hi estam d’acord, gràcies, ja que la igualtat és un dret
constitucional.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 17 s’hi manté l’esmena següent
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
1927/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, com la
igualtat és un dret constitucional, les administracions públiques
han de garantir l’exercici d’aquest dret i per això hem presentat
aquesta esmena. Moltes gràcies.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que consideram
que es contempla dins de les convocatòries de subvencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addició d’un article s’hi manté l’esmena
següent: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
RGE 1929/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja queda defensada també
amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjam, ja que es considera prou
clara la redacció actual de l’article 17.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. La rebutjam, ja que està inclosa a la redacció dels
articles 23, 24, 25 i 26.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. A l’article 20 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 1992/06 i 1993/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
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Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda queda defendida en
sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Una llei ha de dur un compromís clar per part del Govern
i per altra banda ha de desenvolupar plans concrets. Per tant,
nosaltres presentam aquestes esmenes i queden defensades amb
els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a l’esmena 1992, dir que nosaltres l’hem
de rebutjar perquè mitjançant una llei no es pot condicionar la
política de governs futurs. I la 1993 també l’hem de rebutjar ja
que la formulació d’acords i convenis, en qualsevol matèria, es
du a terme en cas de què es consideri necessari per al
funcionament de qualsevol servei.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord, ja que
les mesures de conciliació són competència de la Conselleria
d’Interior, la qual ja ha assolit els instruments adients per
aconseguir la consideració de la vida familiar i laboral a l’àmbit
de l’administració autonòmica.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
A l’article 21 s’hi manté l’esmena següent: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1932/06. Té
la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies.
Queda defensada en els seus propis termes.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
1930/06 i 1931/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per continuar amb aquest
dret constitucional d’igualtat, les administracions públiques no
poden promoure, sinó que estan obligades, han de promoure.
Demanam substituir aquestes expressions. I l’altra queda
defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord ja que
entenem que a l’article 21 queda prou clar així com està
redactat actualment.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 22 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2095/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

Gràcies. Referent a la 1930 també l’hem de rebutjar ja que
es preveuen mesures per tal de poder conciliar la vida familiar
i laboral a tots els àmbits, especialment a l’àmbit laboral.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

I referent a la 1931 també l’hem de rebutjar ja que entenem
que les mesures no tan sols han d’anar per als treballadors i
treballadores, sinó que també a les dones i homes que tenen al
seu càrrec persones dependents majors i també menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena queda defensada en els seus propis termes.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2032/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que aquesta matèria
entra dins el marc competencial estatal, sense perjudici de la
seva millora via negociació colAlectiva o pacte d’empresa.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1933/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord ja que
el contingut de l’esmena es contempla a la lletra a) de l’article
28.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies.
Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no (...), no concreta i no pot anar en
perjudici de què se puguin incloure més mesures que en un
moment donat es puguin considerar necessàries.

Moltes gràcies. A l’addicció de nous articles en el capítol 2
s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 2093/06 i 2094/06. Té
la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sra. Presidenta, ja vaig dir a la ponència que faltava una
esmena, la 2099.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 23 s’hi manté l’esmena següent:
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm.
2096/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

Un segon, Sr. Lletrat. Té la paraula.
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que el complement
del principi d’igualtat de remuneració de dones i homes inclou
el d’equitat salarial. No obstant, la fixació dels salaris
correspon als agents socials dins el marc de la negociació
colAlectiva.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Als articles 24, 25, 26 i 27 no s’hi mantenen
esmenes.

La 2099 està com a addicció d’un nou article en el capítol
3. És a dir, després de l’article 31, tal com ve redactat a l’escrit
que varen presentar. Després de l’article 31 vendrà com a nou
article, la 2099.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ara defensarem la 2093 i la 2094. La 2099 vindrà més
endavant. D’acord? Si vol defensar aquestes dues i després ja
defensarà aquesta que deia vostè.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Bé, respecte aquestes esmenes si estam parlant d’un Pla
integral de suport a la família nosaltres plantejam dues esmenes
d’addicció per entendre que el suport a la família sigui real i
per això defensam aquestes dues esmenes en el seus propis
termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 28 s’hi manté l’esmena següent: del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2034/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Hay que tener en cuenta que esta enmienda la
presentamos porque las mujeres rurales no deben ser objeto de
las políticas de determinados partidos.
Gracias.

Gràcies, Sra. Presidenta. Referent a la 2093 dir que
nosaltres no estam d’acord ja que és una funció que
competencialment correspon a la Conselleria de Treball i
Formació i que està prevista a l’article 25.
I referent a l’esmena 2094, tampoc hi estam d’acord ja que
la igualtat és un dret constitucional, com he dit anteriorment.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol 3 no s’hi
mantenen esmenes.
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domèstic, sinó també a tenir cura dels menors, de les persones
dependents i de les persones majors. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Defensam aquesta esmena amb els seus propis termes, tot
i que entenem que les administracions públiques són qui s’han
de comprometre, a través de les lleis, a establir serveis flexibles
de qualitat per fer real l’accés de les famílies per poder atendre
les persones dependents. Consideram que és un element
fonamental

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2035/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Queda defendida en sus propios
términos.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que l’actual redacció
de l’article 30 inclou dintre del capítol 3, del títol II, mesures
de suport a les famílies amb persones dependents.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 29 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2097/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que l’àmbit és el
primer nivell per aconseguir una corresponsabilitat de gènere
real.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addicció d’un nou article 29 bis, s’hi
manté l’esmena següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1935/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article substituïa a
un 3 que havíem demanat suprimir, perquè pensam que els
poders públics no només han de vetllar pels drets i reconèixer
els drets, com aquest dret a la maternitat, sinó que han de
garantir que aquests drets se puguin dur a terme posant totes les
mesures necessàries.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que les mesures
plantejades han de ser objecte, una altra vegada, del
desenvolupament reglamentari.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1934/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies. Nosaltres no estam ja que es manté la redacció de
l’article 3 en la seva totalitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 30 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la RGE núm. 1936/06.
Té la paraula la Sra. Mascaró.

Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Queda defensada en els seus propis termes.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord, ja que consideram que
la corresponsabilitat no tan sols fa referència al treball

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

492

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 32 / 21 de juliol del 2006

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que s’estan duent a
terme actualment la creació i l’ampliació d’aquests serveis per
part de les diferents administracions públiques de la comunitat
autònoma.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2036/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 1937 dir-los que no estam d’acord ja
que actualment hi ha diferents tipus de prestacions per a dones
sense recursos, però s’ha volgut tenir cura de les dones amb
càrregues familiars i les vídues.
Referent a la 1938, dir-los que tampoc estam d’acord ja que
es fa referència dins el propi article 17.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2037/06 i 2038/06. Té la paraula la Sra. Abascal.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que l’àmbit és el
primer nivell per aconseguir una corresponsabilitat de gènere
real.

Gracias, Sra. Presidenta. Las dos enmiendas que hemos
presentado hacen referencia a la necesidad de llevar a cabo un
trabajo más específico con las mujeres en situaciones de
extrema pobreza. Por lo tanto, quedan defendidas en sus
propios términos.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 31 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2101/06.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Defensam mitjançant la nostra esmena que la feminització
de la pobresa no només se dóna a les famílies monoparentals i
per això defensam aquesta esmena amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies. Referent a la 2037 dir-los que no estam d’acord ja
que no és adient amb el sentit de l’article. I la 2038 dir-los que
tampoc estam d’acord ja que es contemplen les situacions
desfavorables en què es poden trobar les dones.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addicció d’un nou article del capítol 3
s’hi manté l’esmena següent: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds la 2099 que feia referència abans. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que l’article 31 ja
preveu la feminització de la pobresa en totes les seves vessants.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1937/06 i 1938/06. Té la paraula la
Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres com que entenem
que la feminització de la pobresa no està prou recollida en
aquest article, demanam que s’incorporin dos nous punts que
queden defensats amb els seus propis termes.

Aquesta esmena pretén que se tengui en compte en aquesta
llei i se faci un estimació del valor econòmic del treball
domèstic. Per això defensam l’esmena amb els seus propis
termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu, com que està
retocada, no passi pena té temps de cercar-la.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

A l’article 32 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista la RGE núm. 2039/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sra. Presidenta. Presentamos una enmienda de
adición ya que entendemos que es necesario que se lleven
planes específicos en nuevas tecnologías dirigidas hacía las
mujeres.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Bé, nosaltres no estam d’acord ja que es preveu en
el punt 3 qualsevol tipus de discriminació. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 34 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2102/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu. 2039.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que es contempla
qualsevol mesura des del moment en què l’objecte dels poders
públics garanteix la igualtat d’oportunitats a l’accés de les
noves tecnologies.

Entenem que una llei ha d’obligar a fer determinades
actuacions i per això hem presentat aquesta esmena de
substitució, que enlloc de promoure demana la substitució per
“han de dur a terme mesures de discriminació positiva”.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. A l’article 33 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la
RGE núm. 1940/06 i 1941/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queden defensades en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que consideram que
la promoció inclou l’adopció de mesures d’acció positiva.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1942/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que aquesta és una
llei amb mesures per a les dones i no per a les persones en
general.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Continuam volent garantir
aquests drets constitucionals i per això també volem que
l’administració se banyi i enlloc de promoure dugui a terme
actuacions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha de defensat les dues Sra. Feliu?

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

No. I la 1941 exactament el mateix argument.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2040/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Queda defendida en sus propios términos.

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que l’article 34 ja
preveu mitjançant la promoció mesures de discriminació
positiva.
LA SRA. PRESIDENTA:
No només per deixar aclarit que seguirem i a les 12,25
farem la votació d’allò que hem fet fins aquest moment, perquè
ho tinguem tots en compte i no hi hagi mals entesos.
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Del Grup Parlamentari Socialista la 2041/06 té la paraula la
Sra. Abascal.

La 1995, no m’ha quedat gaire clar. La 1995.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
No ho he dit?
Gracias, Sra. Presidenta. Teniendo en cuenta que antes se
ha comentado aquí por parte del Grupo Popular que la
discriminación positiva era un término ya obsoleto, parece
mentira que el artículo 34 hable del fomento de la participación
femenina, cuando es discriminación positiva.
Gracias.

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Deman disculpes. Del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1943 i 1944. Té la paraula
la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Queden defensades en els seus propis termes.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que consideram que
és impositiu per als poders públics.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A la denominació del capítol 5 no s’hi
mantenen esmenes.
A l’article 35 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 2103/06,
1995/06 i 1996/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Aquest article creim que és un article prou important el
tema dels mitjans de comunicació i per això presentam aquestes
tres esmenes que van en la línia que hi hagi un compromís real
i concret per part del Govern de les Illes Balears per intentar
evitar la utilització sexista de la imatge de la dona. I per altra
banda que se respongui a la necessitat de què els mitjans de
comunicació diguin a terme els preceptes d’aquesta llei. Per
això aquestes esmenes queden defensades en els seus propis
termes.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Rebutjam la 1943 ja que consideram que l’actual
redacció és la més adient. I la 1944 la rebutjam ja que està
inclosa dins l’actual redacció de l’article 35.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2042/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Entendemos que esta enmienda es necesaria puesto
que no se aclara una situación que se produce simplemente con
ver determinados medios de comunicación, en donde existe una
publicidad sexista y cada vez, por cierto, con más páginas en
los (...).
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. Referent a la 2103 dir-los que no estam d’acord ja
que el redactat de l’article 35 ja exclou la utilització sexista de
la dona.

A la 2042, com he dit abans, nosaltres la rebutjam ja que es
preveu al contingut de l’article 35.
LA SRA. PRESIDENTA:

Referent a la 1995 tampoc estam d’acord ja que és una
mesura de control per al compliment del principi d’igualtat i no
discriminació de la dona en els mitjans de comunicació.

Moltes gràcies. Als articles 36 i 37 no s’hi mantenen
esmenes.

I a la 1996, dir-los que tampoc estam d’acord ja que el
control es farà mitjançant l’Observatori de Publicitat no sexista
de les Illes Balears adscrit a l’Institut Balear de la Dona.

A l’article 38 s’hi manté l’esmena següent: del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2043/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
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Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que es faran amb la
periodicitat necessària.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 39 s’hi manté l’esmena següent
del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2044/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mentre la llei és molt
ambigua en obligar l’administració a comprometre’s a fer
coses, posa per tot: “pot, hauria de...”, curiosament en aquest
article obliga al Govern actual i als futurs, cosa que també és
estrany, com deia la portaveu del Partit Popular que deia que
“la llei no pot comprometre l’acció política de futurs governs”.
Demanam allà on diu en aquest article que el Govern “ha de
crear”, per tant, l’obliga forçosament a crear, o acordar formar
part de consorcis o altres figures, per a la lluita contra la
violència de gènere, digui “pot”, perquè evidentment el Govern
pot lluitar per la violència de gènere dins un consorci, però
també amb mitjans propis fora d’un consorci.
Per tant, creim que no ha d’obligar ni al Govern actual, ni
a futurs governs a haver de crear forçosament entitats, o formar
part d’entitats per la lluita contra la violència de gènere.

Queda defendida en sus propios términos.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. No estam d’acord ja que es preveu la intervenció
mitjançant l’Observatori de Publicitat no sexista de les Illes
Balears.
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Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no estam d’acord ja que
consideram més adient el caràcter potestatiu, justament ara sí,
d’aquest article, que no el facultatiu que es proposa mitjançant
l’esmena de referència.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A la denominació del capítol 6 no s’hi
mantenen esmenes.

Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2047/06 i
2046/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

A l’article 40 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2045/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Con esta enmienda de adición nosotros
entendemos que en el caso de los maltratadores, no solamente
hay que hacer planes, sino que lo primero que tienen que hacer
es ir a juicio. Gracias.

Gracias, Sra. Presidenta. En cuanto a la 46 queda defendida
en sus propios términos. Y la 47 decir que a día de hoy existen
protocolos para ayudar a mujeres maltratadas, pero no así a sus
famílias y el caso de hace pocos días de una señora estranjera
que nadie se puso en contacto con sus hijos para poder
atenderla, demuestra que son necesarios estos protocolos y que
hagan caso también a las familias.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjam ja que es preveu que són
mesures per prevenir la violència de gènere.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 41 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la
RGE núm. 1946. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Gràcies. Referent a la 2047 dir-li que aquests protocols ja
estan establerts i nosaltres no podem estar d’acord amb aquesta
esmena.
Referent a la 2046, dir-los que nosaltres tampoc estam
d’acord ja que l’assistència està garantida des del nostre punt
de vista.
LA SRA. PRESIDENTA:

496

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 32 / 21 de juliol del 2006

Moltes gràcies. A l’article 42 s’hi manté l’esmena següent
del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2048/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Referent a aquesta esmena dir que no estam
d’acord ja que és una llei per la dona, incloent les dones
menors d’edat, però no així els menors d’edat homes.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no podem estar d’acord ja que aquesta
mesura consideram que és necessari per tal d’evitar la
indefensió de la dona maltractada.

Moltes gràcies. L’esmena següent del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 1997/06, 2104/06 i
1994/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Als articles 43 i 44 no s’hi mantenen
esmenes.
A l’article 45 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2049/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.

Aquestes esmenes pretenen en primer lloc que sigui efectiu
l’actuació en contra de la violència. En aquest cas plantegen 3
nous articles que recullen aquestes qüestions d’una manera
clara i concreta i per això queden defensades en els seus propis
termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Queda defendida en sus propios términos.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. La 1997 la rebutjam ja que és matèria de
desenvolupament reglamentari.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. No la podem acceptar ja que es preveu dins els
sistemes de protecció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 46 no s’hi mantenen esmenes.
A l’article 47 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1947/06. Té
la paraula la Sra. Mascaró.

La 2104 també la rebutjam ja que se rebutja la inclusió d’un
no article relatiu a les dones prostituïdes, perquè tot el capítol
sisè ja regula la violència contra les dones, sent la prostitució
una forma de violència.
I la 1994, també la rebutjam ja que el contingut de l’esmena
va més enllà de l’àmbit competencial autonòmic.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1948/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article fa referència
que els responsables dels centres escolars estan obligats en
haver-hi sospites de violència cap a nines, contra les alumnes,
estan obligats a comunicar-ho. Nosaltres entenem que això és
una discriminació molt grossa si és cap a nins. Per altra banda
tan si és de nins com de nines, sol venir darrera associada una
sospita de violència cap a les mares. Per tant, pensam que s’ha
d’incloure la denúncia de la violència de les alumnes i dels
alumnes i s’ha de comunicar, no només a l’Institut de la Dona,
sinó també a l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Queda defensada en els
seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjam i en tot cas ja serà matèria de
desenvolupament reglamentari.
LA SRA. PRESIDENTA:

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 32 / 21 de juliol del 2006
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del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2050/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies. Referent a la 2051 dir-los que l’hem de rebutjar ja
que aquests programes es duen a terme per la Conselleria de
Salut i Consum, juntament amb l’Institut Balear de la Dona.
Referent a la 2052, també la rebutjam ja que la Llei de
prevenció de riscs laborals ja preveu que cap persona estigui
exposada sense protecció a qualsevol situació de risc.
I referent a la 2053, la rebutjam, ja que la determinació de
les responsabilitats correspon a l’àmbit judicial. Gràcies.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjam ja que es considera una
mesura de prevenció per tal d’evitar que futures dones puguin
patir maltractaments.

Moltes gràcies. A l’addició d’un nou capítol s’hi mantenen
les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, RGE 2105/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’addicció d’un nou article s’hi manté
l’esmena següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1949/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment si ha de ser
una llei integral ha d’abastar tots els àmbits i demanam incloure
un article “igualtat i salut”.

Presentam aquesta esmena d’addició perquè entenem que hi
hauria d’haver un capítol referit a Medi Ambient, tenint en
compte que tota l’administració ha de prendre les mesures
necessàries per garantir que les polítiques i programes en
matèria de medi ambient, habitatge, urbanisme i transport
també han d’integrar la perspectiva de gènere perquè
consideram que és un aspecte clau en el qual avui en dia a
moltíssims llocs ja es té en compte.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. La rebutjam ja que el paràgraf primer de l’article
46 preveu de forma genèrica l’atenció especial als problemes
específics de salut pública que afecten la dona.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A la denominació del capítol setè no s’hi
mantenen esmenes.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que el punt 2 de
l’article 50 ja preveu el contingut de l’esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1950/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queda defensada amb els seus propis termes.

A l’article 49 s’hi mantenen les esmenes següents del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2051, 2052 i 2053/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gracias, Sra. Presidenta. Estas enmiendas lo que pretenden
es mejorar el texto presentado en el articulado y sobretodo
llevar a cabo mayor concreción. Gracias.

Gràcies. Ara per ara no la podem acceptar.
(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Com que ara començarem un capítol nou, aturarem per fer
les votacions de tot el que hem fet fins ara.
Sí?
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Ara ja aturam?

D’acord. Per tant queda clar que la resta queden, fins al
capítol, la resta seguirem votant així com anem ..., ho votarem
al final en bloc. Ara? Ara votam, sí, sí, la resta votam en bloc,
exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
Ara aturarem per fer la votació, perquè entram a un capítol
nou i així no mesclaríem els capítols.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

EL SR. LLETRAT:
Per tant, de la resta de les esmenes, que no han estat
acceptades per 9 vots en contra, cap abstenció i cap vot a favor.

Bé, vosaltres no votau, idò podem fer les votacions sense
vosaltres.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, recordar que a les dotze i mitja tornarem començar.
Tenguin en compte que a mitja nosaltres tornarem començar.
Ara votarem, però a les dotze i mitja seguirem endavant, si no
són aquí llavors les esmenes decaurien i no podrien anar a
plenari. No, jo només vull que després no me diguin ...
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
En som conscients de tot això, Sra. Presidenta, moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem a votació. Llavors ara com que tenim aquí apuntat
i el que sí hem de revisar, les que han acceptat són la 1890 del
PSM, o si vostè, Sra. Feliu, vol dir les que hem acceptat, i la
resta quedaran rebutjades i passaríem a la votació.

Moltes gràcies. Així, a les dotze i mitja tornam a començar
la...
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
I els articles?
LA SRA. PRESIDENTA:
Bé i els articles també, sí, clar, articles, capítols, tota la resta
quedarà a favor.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Però ho podem votar ara.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Podem votar tota la llei ja.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
1890 del PSM a l’article 2.
EL SR. LLETRAT:
Sí, Sra. Presidenta. Pel que tenc jo, les esmenes acceptades
fins ara són la 1890 a l’article 2, la 2018 a l’article 6 del PSOE,
i del Grup Parlamentari PSM la 1921 a l’article 14.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Un segon, 1921 a l’article 14? Sí, perfecte.

Ara hi falten els articles esmenats i no esmenats, és a dir, els
articles i els capítols.
Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Sí, vots a favor, 9; en contra i abstencions cap.
Sra. Presidenta, entenc que quan diu articles, ho inclou tot,
denominacions ...

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem a la votació d’aquestes tres que hem acceptat.
Passam a la votació d’aquestes.
Vots a favor?
EL SR. LLETRAT:
9 vots a favor i cap en contra i cap abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:

Tot, denominacions. Sí?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
No sé si és una animalada el que vaig a dir, però podem fer
la votació ja de tot l’articulat i després feim el debat, és que
tanmateix ho votam tot en contra, o sigui que...?
(Remor de veus i algunes rialles)
Bé, bé, doncs ja està.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Ara hem de tenir en compte que anirem votant. A la
denominació del capítol 8 no s’hi mantenen esmenes.
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Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que la redacció
actual de l’article 50.1 és més genèrica i s’entén que està
implícita l’esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del capítol 8.
Moltes gràcies, passarem a votació.
Vots a favor? En contra i abstencions?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Sr. Lletrat.
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A l’article 50 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 2106/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 2054/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gracias. Queda defendida en sus propios términos.

Queda defensada amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que el punt 2 de
l’article 50 ja preveu el contingut de l’esmena.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que es pretén
aconseguir la igualtat a tots els àmbits de la vida de les
persones.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.
Moltes gràcies. Passarem a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Sr. Lletrat.
Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
1951706, de modificació, debat de l’esmena, té la paraula la
Sra. Mascaró.

Un moment, la Sra. Feliu m’havia demanat la paraula abans
per allò de l’article 51, si vol deixar constància. Sí, un segonet,
passarem a la votació de l’article 50 i després ...
Passam a la votació de l’article 50.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sr. Lletrat?
Queda defensada amb els seus propis termes.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
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Sí, volia fer una esmena in voce de terminologia
exclusivament. Hem vist que la redacció de la llei, hi ha
diferents articles allà on els sexes indistintament passa, és a dir,
home/dona, dona/home, fill/filla, filla/fill; és a dir, jo demanaria
que s’acceptàs l’esmena in voce per tal que sempre l’article
femení estigués davant el masculí, d’una forma, vull dir per un
tema d’homogeneïtzar la redacció de la llei.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 51 s’hi manté ...

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
S’accepta l’esmena aquesta, si no hi ha cap inconvenient?
No hi ha cap objecció? Per assentiment ..., no, no voten vostès,
idò ...

Sra. Presidenta?
LA SRA. PRESIDENTA:

(Remor de veus)
Perdó.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Bé, a vosaltres vos pareix bé, podem votar nosaltres. La
podem votar o no?

Voldria demanar la paraula perquè voldria fer també a
aquest article 51 una esmena in voce.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Val, com que no hi ha cap objecció, queda aprovat, d’acord.
Sí, sí.
Al títol III s’hi manté l’esmena següent: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 1998/06, de
substitució. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Sí, aquesta esmena pretén que a aquest títol III, igualtat,
participació social i política, incloure tres articles, un sobre
participació sociopolítica, un altre sobre candidatures electorals
i l’altre sobre el Consell de Dones, que queden defensades amb
els propis termes de l’esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que es considera
que és l’actual redacció d’aquest títol i que els articles que hi
fan referència són els correctes.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vàrem aprovar en el Parlament una proposició no de llei
presentada pel Grup Popular referent a la creació del Consell
de Participació de la Dona. L’article 51 nosaltres proposam, el
Grup Parlamentari Socialista va fer una moció que es va
acceptar i que, en principi, nosaltres voldríem esmenar dient
que “Es creï el Consell de Participació de la Dona”. Jo faig
entrega, ho puc llegir, si volen, o faig entrega exclusivament del
contingut d’aquesta creació d’aquesta redacció de l’article 51,
allà on diu que es crea el Consell de Participació de la Dona
com a òrgan colAlegiat, adscrit a l’Institut Balear de la Dona,
amb la finalitat de servir de guia i participació de les dones en
la consecució efectiva del principi d’igualtat, del tractament
entre dones i homes i de lluita contra la discriminació per raó
de sexe. Punt 2. Reglamentàriament s’establirà el seu règim de
funcionament, competències i composició, garantint en tot cas
la participació de les administracions públiques, partits polítics,
sindicats, organitzacions i associacions de dones amb
implantació a l’àmbit autonòmic.
M’agradaria que s’acceptàs aquesta esmena in voce per tal
de poder-la...

Moltes gràcies. Passarem a votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions.
EL SR. LLETRAT:

Sí, si no hi ha cap objecció? No hi ha cap objecció, idò, així
queda acceptada i la passarem.

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Moltes gràcies. Votació de la denominació del títol III.

Exacto, a ver, una cuestión. Lo que se plantea aquí es una
enmienda in voce pero cambiando todo el redactado del
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artículo anterior, ¿qué ocurre en este caso?
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí, gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Que si se aprueba ésta las otras decaerán, si son
contradictorias.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

(Diverses intervencions a la vegada inintelAligibles)

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Com queda? Sí, idò, ho torni a dir, perdó, Sra. Feliu, si vol
fer el favor, perquè no quedi cap dubte, si vol tornar repetir
com quedarà.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
És la redacció de l’article allà on està acceptada l’esmena
del PSOE de creació del Consell de la Dona, que es digui
“creació del Consell de Participació de la Dona”, afegir ... Està
acceptada en ponència.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, ja està? Queda aclarit, idò, si vol repetir exactament com
queda, ara perquè consti?

Vots en contra, 9; vots a favor, cap; abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2055/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sí, gracias. Esta enmienda de supresión, hasta el final, va en
consonancia con la enmienda aprobada en ponencia sobre el
Consell, en este caso, de Participación de la Dona, puesto que
aquí ya no hace falta que se diga que se creará la red de
asociaciones puesto que ya estará constituido.
Gracias.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Jo?
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
La 2056 com quedaria idò?
Perdoni, 2056?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Exactament igual que com estava, excepte allà on diu
“Consell de Dones” ha de dir “Consell de Participació de la
Dona”.

5.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Aquesta esmena estava acceptada en ponència.
Molt bé, a l’article 51, per tot on figuri “Consell de la
Dona”, ha de figurar “Consell de Participació de la Dona”.

LA SRA. PRESIDENTA.

Res més.

2055.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A l’article 51 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1954/06. Té la
paraula la Sra. Mascaró.

Ah, 2055? Sí, gràcies. No, nosaltres no hi estam d’acord.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Passarem a votació.
Queda defensada amb els seus propis termes.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. LLETRAT:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
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Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 2057 nosaltres no hi estam d’acord,
ja que s’aposta per un govern equilibrat.

Moltes gràcies. Votació de l’article 51.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions.

I referent a la 2058, tampoc no hi estam d’acord, ja que es
considera adient el contingut de la Llei electoral de les Illes
Balears per a la confecció de les llistes electorals.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor de l’article 51, 9; abstencions i en contra, cap.
Moltes gràcies. Passarem a la votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
A l’article 52 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1955/06, de
substitució. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; abstencions i vots a favor, cap.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Queda defensada amb els seus propis termes.
Votació de l’article 52.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? En contra i abstencions?
Té la paraula la Sra. Feliu.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que creim millor
fomentar la participació de la dona a tots els àmbits amb
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que la designació
de càrrecs es faci en funció de la capacitació professional de les
persones i no en funció del seu sexe.

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 53 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE 1956/06. Té la
paraula la Sra. Mascaró.

Gràcies.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.

Queda defensada amb els seus propis termes i, en tot cas, ja
l’explicaríem a plenari.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Vots en contra 9; a favor i abstencions, cap.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2057/06 i 2058/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. En cuanto a la 2057 va en consonancia con la
2058, de adición, en la que se plantea que se lleven a cabo los
cambios legislativos necesarios para que los partidos políticos
presenten listas paritarias.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que creim que les
mesures de foment per aconseguir la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes dins l’àmbit de la política i no creim amb
les imposicions.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passarem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2059/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
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Moltes gràcies. Passarem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
EL SR. LLETRAT:
Gracias. Queda defendida en sus propios términos.
Vots en contra 9; vots a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que es considera
una mesura de foment de la igualtat entre dones i homes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista, RGE
2060/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Es una enmienda de supresión, ya que entendemos
que para esta comunidad es una vergüenza lo que se plantea en
este artículo. Gracias.

Moltes gràcies. Passarem a votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vots a favor i abstencions, cap; vots en contra, 9.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que es considera
una mesura de foment de la igualtat entre dones i homes.

Moltes gràcies. Votació de l’article 53.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

Moltes gràcies. A l’article 54 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
RGE 1957/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, amb l’esperit que
tothom ha de cobrar per la feina que fa, i si fa la mateixa feina
ha de cobrar igual, pensam que les subvencions electorals a
dones han de ser el mateix preu que les dels homes.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Votació de l’article 54.
Vots a favor? Vots en contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del títol IV no s’hi mantenen esmenes.
Votació de la denominació del títol IV.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

EL SR. LLETRAT:

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que creim que es
tracta d’una mesura més de foment per aconseguir la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’addició d’un nou article s’hi manté l’esmena següent:
del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE
2110/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 2062/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Presentam una esmena per afegir un nou article que és sobre
l’eradicació de l’assetjament moral per raó de sexe, que
defensam amb els seus propis termes.

Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que el Govern de
les Illes Balears ja desenvolupa aquesta tasca mitjançant
l’execució de la normativa estatal.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que l’elaboració
de mesures d’igualtat i foment a l’àmbit de l’administració
pública és competència de la Conselleria d’Interior.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.
Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Votació de l’article 55.
A l’article 55 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 2107/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

Vots a favor? En contra i abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
Entenem que l’administració pública ha de promocionar que
en els llocs de responsabilitat hi hagi dones si és que estan
infrarepresentades, i per això presentam aquesta esmena.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
A l’article 56 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 2108/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Queda defensada amb els seus propis termes.
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que es preveu a
l’article 56 de la llei.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap?

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord ja que els mèrits per
determinar la promoció interna es fixen reglamentàriament per
la conselleria competent en matèria de funció pública.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

A l’addició d’un nou article 56 bis s’hi manté l’esmena
següent: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
1960/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

Queda defensada amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1959/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
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Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queda defensada amb els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que correspondrà
a la conselleria competent en matèria de funció pública
desenvolupar reglamentàriament la llei amb les mesures d’acció
positiva que consideri més adients.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sr. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que dins la
redacció de l’article 61 ja es contemplen les actuacions
especials en cas d’infrarepresentació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

Moltes gràcies. Passarem a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:

A l’article 57 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 2109/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 2063/06, de
supressió. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Esta enmienda la retiramos.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que els fets
determinats de la incoació d’un expedient disciplinari es fixen
reglamentàriament per la conselleria competent en matèria de
funció pública, consensuats amb els agents socials.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

La 2063 queda retirada.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Passam a la votació de l’article 56.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra i abstencions?

Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor, 9; vots en contra i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, RGE 1961/06, d’addició, i 1962/06. Té la paraula
la Sra. Mascaró.

506

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 32 / 21 de juliol del 2006

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Queden defensades amb els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra, 9; vots a favor i abstencions, cap.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Referent a la 1961 dir-los que tampoc no hi estam
d’acord, ja que correspon a la conselleria de funció pública
desenvolupar reglamentàriament la llei d’acord amb la
legislació que sigui vigent.
I referent a la 1962 exactament el mateix.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 58 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE 2111/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Nosaltres creim que hi ha d’haver un compromís molt clar
per part de les administracions públiques de les Illes Balears i
per això hem presentat aquesta esmena que defensam amb els
seus propis termes.

Moltes gràcies. Passarem a la votació de les dues esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.

Gràcies. No hi estam d’acord ja que l’expressió “han
d’establir” i “establiran” són formes d’obligat compliment.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. La votació de l’article 57.
Moltes gràcies. Passam a la votació.
Vots a favor? En contra i abstencions?
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 9; en contra i abstencions, cap.
Vots en contra, 9; a favor i abstencions, cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A l’addició d’un nou article 57 bis, s’hi manté l’esmena
següent: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE
1963/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista, RGE 2064/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Queda defensada amb els seus propis termes.
Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Sra. Feliu té la paraula.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que correspondrà
a les administracions, en funció de les seves competències
corresponents en la matèria, desenvolupar reglamentàriament
i vetllar per al seu compliment d’acord amb la legislació vigent.

Gràcies. Nosaltres no hi estam d’acord, ja que el
responsable de dur-ho a terme és l’Observatori de Publicitat no
sexista de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Passam a votació.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
1964/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Vots en contra 9, vots a favor i abstencions cap.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 58.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres com que pensam
que el redactat de l’article 60 no és prou ambiciós en la paritat
en els tribunals presentam aquesta esmena que queda defensada
en els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra 9, vots a favor i abstencions cap.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

A l’article 59 no s’hi mantenen esmenes.

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord, consideram que la
redacció actual de l’article 60 és la més adient.

Votació de l’article 59.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Passam a votació.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots a favor 9, vots en contra i abstencions cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra 9, vots a favor i abstencions cap.
A l’article 60 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 2112/06.
Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista la RGE
núm. 2065/06 de substitució. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Nosaltres creim vertaderament en la paritat i per això
presentam l’esmena que queda defensada en els seus propis
termes.

Gracias, Sra. Presidenta. Esta enmienda de substitución lo
que plantea es que es de obligado cumplimiento la paridad en
los tribunales también.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. No estam d’acord ja que l’article 60 ja preveu la
composició equilibrada dels tribunals examinadors.

Gràcies. No estam d’acord, ja que consideram que el que ha
de prevaler és que els tribunals examinadors tenguin una
composició equilibrada.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Vots en contra 9, vots a favor i abstencions cap.

Vots en contra 9, vots a favor i abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’article 60.

Gràcies. No estam d’acord, ja que consideram que la
redacció de l’article 61.1 és la correcta. De l’altra manera
podria ser inconstitucional.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

A l’article 61 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 2113/06
de substitució. Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Presentam una substitució de l’article 61 perquè entenem
que clarament allà on està infrarepresentada la dona dins
l’administració pública, s’ha de donar un major protagonisme
i per això presentam aquesta esmena.

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2066/06 i
2067/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Quedan defendidas en sus propios términos.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies. No estam d’acord, ja que consideram que l’article
61 ja preveu la preferència de les dones en els processos de
selecció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Referent a la 2066 dir-los que no estam d’acord ja
que consideram que és pretensió de la llei dur a terme
actuacions especials en casos d’infrarepresentació.
I referent a la 2067 dir-los que ja es preveu un sistema per
determinar la infrarepresentació.

Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. Passam a votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la RGE núm. 1965/06. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
La votació de l’article 61.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies. A l’article 62 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
RGE núm. 2114/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda defensada en els seus propis termes.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Moltes gràcies.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres la rebutjam ja que l’article 62 ja
garanteix l’efectivitat de la igualtat retributiva, així com la
valoració de les tasques, sempre comptant amb el concert dels
agents socials.
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Gràcies. No estam d’acord ja que les mesures per garantir
l’efectivitat en la igualtat retributiva es preveuran
reglamentàriament per la conselleria competent en la
participació dels agents socials més representatius a l’àmbit de
la funció pública.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Passam a votació.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
Moltes gràcies. Votació de l’article 62.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1966/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Queda defensada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que la fixació de les
retribucions salarials és objecte de negociació colAlectiva i fruit
de l’autonomia de la voluntat de les parts.

A l’article 63 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds RGE núm. 2115/06.
Té la paraula la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Se tracta d’una esmena d’addicció per involucrar més
l’administració pública en les seves responsabilitats i
compromisos i per això defensam aquesta esmena en els seus
propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.
Moltes gràcies. Sra. Feliu.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

Gràcies. No estam d’acord ja que l’article 63 ja preveu el
desenvolupament dels plans de formació del personal de
l’administració en la igualtat d’oportunitats.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2068/06. Té la
paraula la Sra. Abascal.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Queda defendida en sus propios términos.

EL SR. LLETRAT:
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Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la RGE
núm. 1968/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 64 s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE
núm. 1971/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Queda defensada en els seus propis termes.
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que es considera
inclòs dins l’actual redacció de l’article 63.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Moltes gràcies. Passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que la Llei orgànica
de mesures integrals 1/2004, de 28 de desembre, preveu tots els
supòsits.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 63.

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’addicció d’un nou article 63 bis s’hi manté l’esmena
següent: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE
núm. 1970/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Moltes gràcies. Del Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
2069/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queda defendida en sus propios términos.
Queda defensada en els seus propis termes.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que la conselleria
competent en matèria de funció pública serà la que
desenvoluparà reglamentàriament aquesta àrea.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. No estam d’acord ja que es preveu en la legislació
específica en aquesta matèria.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.
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Gràcies. No estam d’acord ja que és una mesura prevista en
el punt 1 del propi article.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
Moltes gràcies. Passam a votació.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Votació de l’article 64.
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.
Passarem a la votació de l’article 65.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
A l’addicció d’un article al títol IV, article 64 bis, s’hi
manté l’esmena següent del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds RGE núm. 2116/06. Té la paraula la Sra. Rosselló.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vots a favor 9, vots en contra i abstencions cap.

Queda defensada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del títol V no s’hi mantenen esmenes.
Votació de la denominació del títol V.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
EL SR. LLETRAT:
Gràcies. No estam d’acord ja que el contingut dels temaris
dels processos de selecció ha de ser objecte de
desenvolupament reglamentari.

Vots a favor 9, vots en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

A l’article 66 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm. 1972/06 de
substitució. Té la paraula la Sra. Mascaró.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. LLETRAT:
Queda defensada en els seus propis termes.
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
A l’article 65 s’hi manté l’esmena següent del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 2070/06. Té la paraula la
Sra. Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Queda defendida en sus propios términos.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que (...) les
competències atorgades al Síndic de Greuges, segons el nostre
Estatut d’Autonomia i a més tendria una part de les
competències que té l’Institut Balear de la Dona, atribuïdes per
la Llei 5/2000, de 20 d’abril.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Passam a votació.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

legislatura un Pla d’intervenció coordinada, clara, concreta i
pressupostada. Per això presentam aquestes dues esmenes.

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 66.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Gràcies. Referent a la 2117 dir-los que no estam d’acord ja
que és a la Llei de pressuposts allà on es preveuen les
consignacions pressupostàries per a l’exercici de qualsevol llei
que impliqui obligacions normatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

I referent a la 2118, dir-los que tampoc estam d’acord ja
que l’Institut Balear de la Dona elabora, aprovat pel consell
rector i pel Consell de Govern, un Pla d’accions d’ igualtat
entre dones i homes cada 4 anys.

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. A l’addicció d’un nou títol s’hi manté
l’esmena següent del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 1973/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Queda defensada en els seus propis termes.

EL SR. LLETRAT:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que una vegada
aprovada la llei, cada administració pública competent en la
seva àrea haurà de desenvolupar reglamentàriament la pròpia
llei.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
1974/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Queda defensada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. A noves disposicions addicionals s’hi
mantenen les esmenes següents del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds RGE núm. 2117/06 i 2118/06. Té la paraula
la Sra. Rosselló.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Hem presentat dues esmenes per afegir dues disposicions
addicionals perquè entenem que la llei en primer lloc ha de
constar clarament de la partida pressupostària adient per poderla dur a terme. I en segon lloc perquè hi ha d’haver un
compromís real que el Govern de les Illes Balears aprovi cada

Gràcies. Nosaltres no estam d’acord ja que una vegada
aprovada la llei, cada administració pública competent en la
seva àrea haurà de destinar els recursos econòmics i materials
suficients per aplicar la llei. Qui té les competències en relació
de la disposició addicional tercera és el Parlament de les Illes
Balears, el qual aprova el Pla d’actuacions d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes. I en relació a la disposició
addicional quarta ja està contemplada a l’article 27.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Del Grup Parlamentari Socialista la RGE núm. 2071/06 i
2072/06. Té la paraula la Sra. Abascal.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies. No estam d’acord ja que es considera un temps
adient.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias. Esta enmienda lo que plantea es que se contemple
una memoria económica. Sin ella esta ley es desde luego papel
mojado.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
EL SR. LLETRAT:
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
Gràcies. Referent a la 2071 dir-los que no estam d’acord ja
que les consignacions pressupostàries ja es preveuen a la Llei
de pressuposts generals de la comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de la disposició final segona.

I referent a la 2072, tampoc estam d’acord ja que es preveu
el desenvolupament de la llei a la disposició final primera.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. LLETRAT:

A la disposició final tercera no s’hi mantenen esmenes.

Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.

Votació de la disposició final tercera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Moltes gràcies. A la disposició transitòria única, a la
disposició derogatòria única i a la disposició final primera no
s’hi mantenen esmenes.

EL SR. LLETRAT:

Votació de la disposició transitòria única, la disposició
derogatòria única i la disposició final primera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.

A l’exposició de motius s’hi mantenen les esmenes següents
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista RGE núm.
1976/06. Té la paraula la Sra. Mascaró.

EL SR. LLETRAT:
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
A la disposició final segona s’hi manté l’esmena següent del
Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2073/06 de
substitució. Té la paraula la Sra. Abascal.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam suprimir un
paràgraf que pensam que quan se va picar se’n va botar un tros,
o hi ha una incoherència en el seu redactat. Per tant,
demanaríem suprimir-lo, sobretot perquè queda molt embullat
i no saps ben bé què diu. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Té la paraula la Sra. Feliu.
Queda defendida en sus propios términos.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Gràcies. No estam d’acord ja que no té cap fonament
suprimir el paràgraf relatiu a les mesures relatives a l’àmbit
educatiu.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a votació. Volen fer algun aclariment?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Perdoni Sra. Presidenta. Aquest paràgraf no té res a veure
en l’àmbit educatiu, és un paràgraf que diu: “així mateix
s’estableixen mesures per atendre la dedicació de les persones
gairebé en exclusiva a la cura de persones dependents, tan
població infantil, major d’edat, o discapacitat”. Pareix que hi
falta qualque cosa aquí i no s’entén.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Prenc nota i ja ho veurem. Ho estudiarem.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Passam a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots en contra 9, a favor i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
Votació de l’exposició de motius.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor 9, en contra i abstencions cap.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència queda dictaminat el projecte de llei RGE
núm. 385/06 per a la dona.
Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensades i votades en comissió i no
incorporades el dictamen pretenguin defensar-se en ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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