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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados. Si les parece
podemos iniciar la sesión de hoy y, en primer lugar, pediría si
se producen sustituciones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO.

Sí, David Martínez substitueix Marta Maicas.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Sílvia Limones substitueix Andreu Alcover. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pasamos al único punto del orden del día
de hoy que consiste en el debate de las proposiciones no de ley
RGE núm. 6654 y 10466/16. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6654/16, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
millores en atenció als pacients en els aeroports.

Iniciamos con el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 6654/16, presentada por el Grupo Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a las mejoras en atención a los pacientes en
los aeropuertos.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Menorca, tiene la palabra la Sra. Patrícia Font, por un
tiempo de diez minutos. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Presentam aquesta proposta per
tal de millorar els serveis dels aeroports per als passatgers,
pacients i els seus acompanyants que es desplacin a Palma per
motius de tractament o consulta mèdica. 

Ja fa temps que sol·licitam una sèrie de serveis als aeroports
de les Illes, especialment a Palma, perquè aquest tipus de
passatgers que es desplacen a Mallorca per motius de salut
disposin d’unes atencions dignes i més còmodes en funció del
seu estat. 

AENA és una empresa pública, tot i que privatitzada en un
49%, rendible i amb importants beneficis. AENA no ha costat
mai cap cèntim als ciutadans i sempre s’ha autofinançat amb els
seus mateixos recursos. El dèficit, en tot cas, ha estat ocasionat
per unes elevadíssimes inversions realitzades durant els darrers
anys, concretament en infraestructures com la T4 a Barajas i la

T1 al Prat, que sumen quasi 12.000 milions d’euros, que és la
majoria del deute acumulat que hi havia a l’any 2014.

A l’any 2014 AENA va tenir uns beneficis de 715 milions
d’euros i només en quatre anys, segons la Comissió Nacional
de Mercats i de Competència, AENA reduirà el seu deute en
3.285 milions. Així serà perquè només amb el primer semestre
del 2015 el benefici net d’AENA va ser de 275,6 milions
d’euros, un 79,9% més que el mateix semestre del 2014. AENA
avui val un 80% més que quan va sortir a borsa fa uns mesos.

Amb aquests resultats s’ha d’afirmar que AENA és una
empresa pública, viable, rendible i eficient econòmicament, ho
era abans de la primera privatització, amb beneficis públics, i
ho és ara amb el 49% de la propietat que és privada, amb
beneficis privats. 

Per a MÉS per Menorca una part d’aquests beneficis han de
revertir en millores vinculades a la vocació de servei públic i
relacionades amb les necessitats concretes per a cada territori.
La pluriinsularitat de l’arxipèlag de les Illes Balears i l’efecte
d’aquesta sobre l’atenció sanitària dels residents hauria de ser
una prioritat. 

De la proposta que feim avui ens congratulem que una de
les sol·licituds ja s’hagi complert per part d’AENA, que és la
de posar a disposició d’aquests passatgers que pateixen un
procés de convalescència per mor d’un tractament mèdic, una
sala de repòs, “Box per a pacients en trànsit”, a l’aeroport de
Son Sant Joan de Palma. Per aquest motiu, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca retira el tercer punt de la PNL
que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA a
habilitar una sala de repòs, “Box per a passatgers en trànsit”, a
l’aeroport de Son Sant Joan per als pacients i acompanyants
que es desplacen entre illes per raons sanitàries”.

Tanmateix, mantenim la reivindicació d’altres prestacions
per a malalts, però també per al passatge en general que inclou
trenta minuts gratuïts als aparcaments dels aeroports de les Illes
perquè els acompanyants puguin baixar o carregar familiars o
amics que viatgen. 

Així la nostra proposta demana que:

1. El Parlament de les Illes Balears insti AENA a retirar la
tarifa per estacionar a l’aparcament dels aeroports de Mallorca,
Menorca i Eivissa durant els primers trenta minuts, temps
necessari per recollir o acomiadar familiars i/o amics a
l’aeroport. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a
implementar la gratuïtat íntegra de l’aparcament als aeroports
de les Illes per als pacients de l’ib-salut i els seus familiars
residents a Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de
desplaçar a l’hospital de referència de Son Espases.

4. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a garantir
l’assistència mèdica a tots els aeroports de les Illes durant totes
les hores d’activitat aeroportuària.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears a intercedir i negociar
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amb AENA perquè aquest implanti als aeroports de les Illes les
millores exposades en els punts anteriors. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Para fijar posiciones, por
parte del Grupo Popular tiene la palabra la Sra. Cabrer, por un
tiempo de diez minutos. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Evidentment nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, però dient que aquesta proposició no de llei, idò, surt
d’una iniciativa del Grup Parlamentari Popular que es va
registrar dia 1 d’abril de l’any... d’enguany, de l’any passat, de
2016, per tractar-se a la Comissió de Salut, incloïa només el
punt d’aconseguir la gratuïtat de l’aparcament dels aeroports
per als pacients i els seus familiars que es veuen obligats a
desplaçar-se. Aquesta proposició no de llei a la Comissió de
Salut va ser tractada en data 27 d’abril de 2016 on es varen
incorporar una sèrie d’esmenes que va presentar també el Grup
MÉS per Menorca que són exactament iguals a la proposició no
de llei que veiem aquí avui a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, per la qual cosa, evidentment, una iniciativa que
va sortir nostra i que, a més, vàrem acceptar les esmenes i hi
vàrem votar a favor, és evident que hi votarem a favor, perquè
ja ho vàrem fer, i perquè evidentment per a nosaltres és un
assumpte prioritari, és una necessitat urgent, i per això vàrem
dur la iniciativa dins aquest parlament, encara que fos dirigida
a l’Administració de l’Estat, la qual avui governa el Partit
Popular, però que som conscients que AENA ha de fer aquest
esforç.

En aquest sentit, idò, ens congratulam que un dels punts ja
s’hagi posat en marxa en aquests mesos i, de fet, s’ha retirat
perquè ja s’ha complit. I dels altres, idò, també seguirem la
feina que es pugui fer per part també del Govern de les Illes
Balears per gestionar i per aconseguir que AENA implanti
aquestes millores. 

Ja dic, ja va ser votada, no sé per què es manté avui en la
comissió perquè si ja es va debatre dins el Parlament, però bé,
en qualsevol cas evidentment el nostre vot és a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. David
Abril, por un tiempo de diez minutos. 

Perdón, perdón, perdón, David Martínez, le miraba a él,
pero me he confundido, perdón.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears també votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei. Com ha explicat la diputada Sra. Font és molt important
que aquests beneficis que té AENA es reverteixin en la
ciutadania i que aquestes millores vagin a servir als ciutadans
i a les ciutadanes i sobretot a defensar les persones vulnerables,

com són els malalts que van de camí de l’hospital per ser
tractada la seva malaltia.

També aquesta és una demanda que fa temps que es fa, que
es demana per part de la societat i no tendrà un efecte negatiu
sobre l’economia d’AENA, tot el contrari. 

Bé, estam d’acord que ja feia temps que hi havia gratuïtat
de l’aparcament, almenys a l’aeroport de Menorca i es va llevar
pel Partit Popular, i ara demanem que torni aquest benefici per
als pacients de l’ib-salut i per a la gent en general.

També garantir l’assistència mèdica en tots els aeroports
serà molt beneficiós i sobretot creiem que el més complicat
d’aquesta proposta és que hi hagi aquesta negociació i aquest
acord entre el Ministeri de Foment i el Govern balear, però bé,
des del nostre grup donarem suport a aquesta iniciativa i farem
tot el possible perquè sigui possible. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Ahora sí, el Sr. David Abril, por parte del
Grupo Parlamentari MÉS per Mallorca, tiene la palabra por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Bon dia a tothom. Evidentment per part del Grup MÉS
per Mallorca estam totalment d’acord amb els cinc punts que
planteja la proposició no de llei perquè, per descomptat,
compartim el caràcter estratègic que tenen, i haurien de tenir,
els nostres aeroports a l’hora de manejar i decidir també no
només sobre la nostra economia sinó també sobre la nostra
mobilitat que en el dret europeu és també un dret tant pel que
fa a la mobilitat interior dins la nostra pròpia comunitat,
entrebanc que no tenen altres comunitats, llevat del cas de
Canàries, com per sortir fora de les nostres petites fronteres.

Consideram, a més, doblement immoral no només que no
es pugui comptar amb un servei com el que planteja, o uns
serveis com els que planteja en matèria sanitària la proposició
no de llei, sinó que, a més, no comptem amb això i no comptem
amb altres serveis bàsics, com hem defensat també des del
nostre grup amb altres iniciatives, quan un veu les xifres de
beneficis nets que manegen els nostres aeroports. D’aquests
715 milions que diu la proposició no de llei de 2014, crec que
ara no fa molt han sortit les dades de 2015, que guanya AENA
a tot l’Estat al voltant de 200 milions, és només el que generen
els aeroports de les Illes Balears, sobretot el de Mallorca i el
d’Eivissa. 

Això, en termes de justícia, voldria dir que no només no
hauríem de demanar almoina a l’Estat per decidir qualque cosa
sobre els nostres aeroports, sinó que quasi quasi tenim el dret
a decidir, o hauríem de tenir el dret a decidir sobre el 25% de
tot el que maneja AENA a tot l’Estat, perquè aquesta a més és
la constant en proporció que s’ha mantingut a la mitjana dels
beneficis dels aeroports de les Illes Balears respecte dels
beneficis dels aeroports de l’Estat a la darrera dècada;
pràcticament o més d’una quarta part dels beneficis que té
AENA a tot l’Estat la generen els aeroports de les Illes Balears,
i en canvi la capacitat de decidir de la nostra comunitat sobre
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els nostres aeroports és pràcticament zero, i a més aquestes
xifres canten molt més quan veus encara el que dedica l’Estat
a millorar, diguem, aquest dret a la mobilitat o a decidir sobre
allò en què els aeroports poden influir en la regulació
econòmica a la nostra comunitat. Ara pareix que ens fan un
gran regal amb la rebaixa de taxes aèries, però ni tan sols la
comunitat no pot dir si aquesta rebaixa de taxes aèries pot ser
a l’hivern i no a l’estiu, o si ha de beneficiar determinats
trajectes o uns altres. Es decideix tot des d’una empresa que ja
no és pública sinó semipública, i veurem com acaba al llarg
d’aquesta legislatura, perquè a més els plans del Partit Popular
són de privatitzar-la.

O quan ho comparam amb allò que destina l’Estat via
pressupostos generals de l’Estat al descompte de resident, si
nosaltres donam a AENA més de 200 milions d’euros de
benefici net, insistesc, i el descompte de resident per tots els
conceptes en els pressuposts generals de l’Estat està al voltant
de 80 milions d’euros; i encara s’ha parlat els darrers mesos de
retallar-lo. Per tant el que rebem per part dels gestors actuals
d’AENA no només és almoina, sinó que és pràcticament un
insult.

I al final hi ha també un tema ideològic de fons, i és que allà
on uns veim un servei públic, perquè sobretot per als ciutadans
i les ciutadanes d’aquestes illes, no vull parlar d’altres
aeroports, ni molt manco d’aeroports sense passatgers, que
també n’hi ha a Espanya, i que evidentment aquests fan part del
forat i els doblers que es generen aquí van a tapar aquest forat,
però sobretot per als ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes
els aeroports sobretot són un servei públic bàsic, i allà on uns
veim un servei públic i que s’hauria de recuperar cada vegada
més aquest sentit de servei públic, i jo crec que aquí és on
s’emmarca la proposta que fa MÉS per Menorca, altres només
veuen un negoci. I a partir d’aquesta visió, a partir d’aquesta
mirada, és que es maneja AENA d’una manera o d’una altra,
d’un sentit o un altre, i es fa una política o una altra, o es té una
determinada actitud política o una altra.

Per tant, després d’aquest sermó que els acab d’amollar està
clar que votarem a favor de la proposició no de llei. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y por parte del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Sra. Maria
Antònia Sureda por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tots sabem
que la insularitat suposa un seguit de traves, unes molèsties o
complicacions que quan parlam de salut s’intensifiquen. Per
això és indispensable posar a l’abast dels malalts i dels seus
familiars els recursos necessaris per fer més lleuger aquest
procés.

De totes maneres seré breu perquè dia 27 d’abril, com s’ha
dit, ja es va aprovar una proposició no de llei en Comissió de
Salut just igual que aquesta. En aquella ocasió, com també s’ha
dit, la va presentar el Grup Parlamentari Popular, però MÉS per

Menorca va presentar cinc esmenes que varen ser acceptades i
amb les quals el text final quedava com la proposició no de llei
que es defensa avui. Només un pensament en veu alta: a
vegades ens queixam que no tenim temps que dins un període
de sessions arribin totes les proposicions no de llei; per tant si
són ben iguals crec que no seria necessari. 

Com vàrem fer aleshores, des d’El Pi votarem a favor
d’aquesta iniciativa per sentit comú. Així mateix consideram
també que el Govern i la Conselleria de Salut han de fer feina,
com ja vaig dir aquell dia, per tal que cada vegada s’hagin de
traslladar un menor nombre de malalts a les altres illes per
qüestions de visites, tractaments i intervencions. Dit això,
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Tur por un tiempo
de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, molt bon dia a tothom. És senzill, per part
nostra. Evidentment donam suport a aquesta iniciativa, pensam
que és una iniciativa molt completa, que basa pràcticament
totes les demandes i necessitats que puguin tenir aquestes
persones, aquest col·lectiu, en el moment que estan en trànsit
als aeroports, i per tant poc més a dir. Esperem que AENA en
aquest cas s’avengui a fer possible aquestes reivindicacions,
igual que encara estam a l’espera també que AENA s’avengui
a possibilitar que hi hagi un accés diferenciat per a residents
d’Eivissa i Formentera a l’aeroport d’Eivissa quan ens trobam
en trànsit per anar a les nostres feines o al metge o allà on sigui
necessari.

Res més a dir. Felicit els grups que han presentat aquesta
iniciativa, i endavant. Gràcies. 

Perdó, perdó. Perdó, president, volia dir també que el vot
favorable que en aquest cas manifestaré quan procedim a votar,
comptarà també amb el suport de la Sra. Huertas, que ha
manifestat que se suma a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Sra. Maria José Camps, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Vagi per
endavant el suport del Grup Parlamentari Socialista a aquesta
proposició no de llei. 

Ja ha explicat la portaveu del MÉS per Menorca que ha
defensat la iniciativa els seus motius i la seva fonamentació.
AENA, si bé és cert que és una empresa pública, nosaltres
agraïm el que consta en el punt cinquè d’aquesta iniciativa, que
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és instar també el Ministeri de Foment, perquè entenem que
òbviament estan íntimament relacionats, i que no només s’ha
d’instar AENA sinó també el mateix ministeri, perquè com
també ha dit el Sr. Abril s’hauria de tenir vocació de servei
públic i per tant s’haurien de recollir totes aquestes demandes
i haurien de ser una realitat.

És cert que una de les sol·licituds ja està completada, la que
consta en el punt 3; ja existeix aquesta sala de repòs o el box
per a passatgers en trànsit, si bé és cert que s’hagués pogut fer
molt abans, perquè era una reivindicació històrica també
d’aquest grup, i ara podem veure que la feina feta durant tot
aquest temps ha tingut els seus fruit. Si bé és cert que tots en
som conscients, els diputats de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, que ens desplaçam setmanalment a Mallorca,
coincidim reiterades vegades amb aquesta gent, amb aquests
malalts i els seus familiars que s’han de desplaçar, i la veritat
és que era indigne veure segons quines situacions de persones
que just estan sortint de l’hospital en una fase de
convalescència i haver de passar hores a l’aeroport sense tenir
un espai adequat per fer-ho.

Quant a... -també ho han dit altres portaveus- els punts que
consten en aquesta proposició no de llei és cert que ja han estat
debatuts en aquest parlament, si bé no en aquesta comissió; sí
a la Comissió de Salut; jo també vaig poder intervenir quan es
va fer aquest debat dia 17 d’abril de 2016, però pens que no
sobra, perquè realment dels punts que es demanen aquí només
un s’ha assolit, els altres encara no. Per tant benvinguda sigui
aquesta reiteració, si bé, Sra. Sureda, no emprarem gaire més
temps de mitja hora per debatre aquesta iniciativa.

El Govern balear òbviament hi ha de participar, també. Pens
que s’haurà de concretar en el seu moment com es pot acreditar
la condició de malalt o d’acompanyant de malalt per poder fer
ús d’aquesta sala de repòs, o per poder fer ús quan sigui una
realitat d’aquesta gratuïtat dels aparcaments dels aeroports, i
per tant és important també que s’insti el Govern balear a fer
que tot açò sigui possible. 

La Sra. Cabrer, bé, s’ha atribuït els mèrits d’aquesta
proposició no de llei, pràcticament una iniciativa que va dur en
el seu moment el Partit Popular. És ver que inicialment la
iniciativa que es va debatre a la Comissió de Salut demanava
aquesta gratuïtat dels aparcaments dels aeroports, però va ser
àmpliament complementada per les esmenes que va aportar en
el seu moment el grup parlamentari que avui presenta aquesta
proposició no de llei. Per tant entenem que va ser una feina feta
en col·laboració, en aquest cas, de diferents grups, i, bé,
recollint les paraules de la Sra. Cabrer, esperem que l’actual
govern d’Espanya, que tots sabem que és del Partit Popular,
doncs es posi les piles i faci la feina que ha de fer, que, per
segona vegada, se li demanarà que la faci. Perquè entenem que
des del Govern balear sí que s’insisteix en què açò sigui
possible, perquè, entre altres coses, hem vist com s’han produït
diverses reunions entre membres del Govern balear amb el
Govern espanyol i, concretament, amb el Ministeri de Foment,
per exemple amb les qüestions de la tarifa plana, cosa que no
podem dir que els seus senadors a Madrid la defensin.

Per tant, esperem que aquesta reiteració d’aquestes mesures
sigui escoltada ara sí, d’una vegada per totes, pel Govern
d’Espanya i es duguin a terme les mesures que es demanen.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y para contradicciones
tiene la palabra la Sra. Font, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies. Vull agrair primer de tot el suport dels
grups parlamentaris a aquesta proposició. Sí, és lamentable que
haguem de reiterar iniciatives, teniu tota la raó, però quan
AENA no fa gaire cas, doncs s’haurà de seguir demanant. S’ha
dit ja abans que a excepció de la sala de repòs, els altres punts,
complementats amb la proposició no de llei que havia presentat
el PP l’abril, com ja s’ha dit reiteradament en aquesta sala,
encara no s’ha acabat de fer.

Per açò he dit clarament abans a la meva argumentació, que
fa temps que demanem aquestes qüestions i el que crec que
queda clar és la manca de comprensió d’AENA pel fet insular.
I per acabar recordar que aquesta mateixa ja s’ha fet..., bé,
l’anem arrossegant des de la legislatura passada, el 2013 ja es
va presentar i també es va aprovar per unanimitat en aquesta
sala, i el 2017 encara continuem demanant el mateix.

Torn a dir, moltíssimes gràcies a la resta dels grups
parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y acabado el debate pasamos a votar la
Proposición no de ley RGE núm. 6654/16, en los términos que
ha reformulado la Sra. Font.

¿Votos a favor?

 Pues entendemos que queda aprobada por unanimidad.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia.

2) Proposició no de llei RGE núm. 10465/16, presentada
pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a dret de
vot de les persones amb diversitat funcional.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 10465/16 dels Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional,
complementada amb l'escrit RGE núm. 10469/16.
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Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martínez, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats i
diputades. En l’actualitat hi ha 96.418 persones amb
discapacitat, que han estat declarades incapacitades
judicialment, i es troben, a més, privades del seu dret al vot en
el nostre país. Primer de tot comentar que aquesta proposta la
presentem el Grup Parlamentari Podem Illes Balears amb el
suport dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca
i MÉS per Menorca, que havia oblidat dir-ho.

Els darrers 15 anys el nombre de persones incapacitades per
exercir el dret al vot ha crescut un 659%. Entre els objectius
d’aquesta proposició es troba fonamentalment eliminar els
supòsits d’exclusió del dret a vot de les persones amb
discapacitat intel·lectual o malaltia mental greu, que apareix a
l’article 3 de la Llei Orgànica del règim electoral general, a
l’apartat 1.b) i c) i a l’apartat 2. En aquest sentit, el que es
pretén és ampliar la participació política de les persones més
vulnerables i que ho tenen més difícil.

A més, hi ha un fonament fonamental que és que a Espanya
es va ratificar el 2007 la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de les persones amb discapacitat, que va entrar
en vigor el 3 de maig del 2008, i per això a l’Estat espanyol és
d’obligat compliment que es faci aquesta modificació
reglamentària i que, actualment, com ja he comentat, impedeix
votar en circumstàncies d’incapacitat jurídica, a causa de
discapacitat o diversitat de funcionament intel·lectual mental
cognitiu.

A més, hi ha diversos acords internacionals que obliguen
l’Estat espanyol a facilitar i a garantir el vot de les persones
amb diversitat funcional, entre els quals del Comitè de Drets de
les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que va
demanar expressament al Govern d’Espanya a l’any 2011 la
reforma de la legislació cap aquest sentit.

A més, hi ha petició molt forta d’entitats sectorials,
d’entitats socials, hi ha un moviment social amb discapacitat
que demana aquesta modificació, com per exemple, Plena
Inclusió i CERMI, les seves organitzacions membre. Hi ha
aquesta discriminació avui de persones vulnerables, quan no hi
ha requisits per votar, més enllà de la majoria d’edat. Aquesta
discriminació enfront d’altres col·lectius, com les persones
majors (...) estudis, suposa la vulneració dels drets flagrant. A
més, el sistema democràtic no es veu amenaçat, ja que aquest
col·lectiu representa un 0,26% del cens electoral.

Aquesta és una reivindicació històrica i hi va haver consens
de tots els grups parlamentaris al Congrés del Diputats l’any
2013 a la Comissió Institucional.

Per açò els punts que hem presentat són els següents:

El punt 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dur a terme les actuacions necessàries per reformar
amb urgència la Llei Orgànica del règim electoral general,

LOREG, de manera que el dret al vot de les persones amb
discapacitat quedi garantit i d’aquesta manera que cap persona,
per la seva discapacitat o diversitat funcional, no pugui ser
privada del dret fonamental de sufragi en el futur, i perquè es
restitueixi el dret de vot a les quals ara no el tenen.

Punt 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dur a terme les accions oportunes per adaptar la
normativa relativa a l’exercici de la capacitat d’obrar de les
persones amb discapacitat o diversitat funcional quant al seu
dret al vot, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans
o ciutadanes, en col·laboració estreta amb les organitzacions
representatives que representen aquestes persones.

I per últim, el punt 3. Garantir l’accessibilitat als diferents
suports d’informació electoral i als col·legis electorals, així
com el dret al vot secret, el dret d’assistència, en cas que sigui
necessari, i que els materials electorals siguin adequats,
accessibles i fàcils d’entendre, per ser una cosa imprescindible
per exercir el dret al vot.

Per açò demanem el vot favorable a la resta de grups
parlamentaris, perquè trobem que aquesta iniciativa és molt
necessària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Ja ho ha dit
el portaveu de Podem, a Espanya hi ha prop de 100.000
persones que estan privades del dret a vot, per la seva
incapacitació i es fa manera judicial i això pensam que és una
minva en els seus drets.

Recordem les paraules de la ministra de Sanitat, Dolors
Montserrat, que va anunciar que canviaria la Llei electoral per
generalitzar el vot entre persones amb discapacitat, i esperem
que això no sigui la seva primera promesa incomplida, perquè
aquesta reivindicació ja du dos anys entrebancada en el
Congrés i pensam que s’hauria de poder tramitar i aprovar. 

Tot i aquestes promeses, trobam que és davant fets com el
que ha passat en el Tribunal Constitucional, que no ha admès
a tràmit un recurs d’empara de la Fiscalia General de l’Estat,
que sol·licitava la restitució del dret a vot d’una jove gallega
amb discapacitat intel·lectual. Per tot aquest fet, CERMI i
Down Espanya i Plena Inclusió es concentra, avui dimecres,
davant la seu del Constitucional, per reivindicar el dret a vot de
les persones que legalment no ho poden fer i d’altres que,
podent legalment votar, no tenen la informació, ni accedeixen
al procés electoral en igualtat de condicions que la resta.

També ja ho ha dit el portaveu de Podem, Espanya no fa res
per adaptar les lleis conforme amb el que marca l’ONU,
malgrat Espanya hagi ratificat en el 2008 la Convenció de Drets
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de les Persones amb Discapacitat; aquesta convenció assenyala,
en el seu article 5, la igualtat i la no discriminació, i a l’article
29, la participació de la vida política i pública, i diu que els
estats garantiran a les persones amb discapacitat els seus drets
polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions
que la resta.

Per tant, no en queda d’altra més que la voluntat política
d’aplicar aquest articulat a la legislació espanyola i que es
pugui aprovar aquesta proposició no de llei d’instar el Govern
d’Espanya als tres punts que s’indiquen a la proposició no de
llei.

Vull acabar dient que ningú no entendria que un científic,
com Stephen Hawking, no pogués exercir el seu dret a vot, i ho
fa, exerceix el seu dret a vot. I ningú no entendria i ningú no
entén que persones amb síndrome de Down, que estan titulades,
que poden accedir a les titulacions acadèmiques de nivell
superior puguin exercir el seu dret a vot i, en segons quins
casos, no el poden exercir.

Per tant, pensam que avui és un dia molt adequat per poder
presentar aquesta reivindicació, avui hi ha una concentració
davant del Tribunal Constitucional per demanar que s’apliqui
la Convenció dels Drets Humans, no és una qüestió d’arribar a
consensos, com demana el Partit Popular a la seva esmena
d’addició, no és una qüestió que es pugui consensuar ni
participar, és una qüestió d’aplicar-ho directament.

Per tant, nosaltres, davant aquesta esmena del Partit
Popular, ens hi posicionaríem en contra, i a favor de la
proposició no de llei que presenten tots els grups signants.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Si bé ha quedat clar el
posicionament en relació amb l’esmena, després hi haurà un
torn, si escau, per poder-s’hi pronunciar quan s’hagi defensat.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo, aquí ja s’ha dit tot, i evidentment com a grup signant
de la proposició no tenc res més a afegir, només afegir una
reflexió sobre la contradicció entre la defensa d’un dret que hi
ha gent que no pot exercir-lo i està capacitada per exercir-lo,
però, a la vegada aquest mateix dret de vot de gent que té dret
d’exercir-lo, però que tots convindríem que moltes vegades no
estan capacitats per fer-ho, no?, i fins i tot la utilització política
que s’ha fet en aquesta terra i a moltes bandes, quan arriben
unes eleccions, que determinats partits polítics i determinats
ajuntaments duguin gent que no estaria... que està, que té aquest
dret, però que no estaria en condicions, ni tan sols clíniques,
moltes vegades d’exercir-lo, i es força fins i tot la legalitat a
l’hora de practicar-lo, hi ha moltes denúncies als jutjats i a la
junta electoral sobre aquest punt i, en canvi, que hi hagi encara
tot un col·lectiu que té un reconeixement per part de Nacions
Unides, i en això vull fer un recordatori -com ha dit abans

també la Sra. Obrador-, que els drets humans s’apliquen, no es
consensuen o no es negocien, com d’alguna manera s’insta a
partir d’aquesta esmena que presenta el Grup Popular, que no
podem compartir, sobretot quan, en el cas d’Espanya, s’ha
signat ja fa uns anys, s’ha ratificat aquest conveni de Nacions
Unides sobre una part dels drets humans, com són aquests drets
civils i polítics que corresponen a les persones amb
discapacitat.

Per tant, si estam disposats a superar aquesta contradicció,
que també té un punt d’immoralitat, votem tots a favor
d’aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho acaba d’explicar la Sra.
Obrador i és que, per casualitats de la vida, en aquests moments
s’està produint aquesta concentració davant el Tribunal
Constitucional per reclamar el dret al vot de totes les persones
amb diversitat funcional, sota el lema Mi voto cuenta.

De fet, es podria estar vulnerant el dret d’igualtat davant la
llei, article 14, i el dret a la participació en la vida pública,
article 23, de la Constitució Espanyola, així com l’article 29 de
la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, signat a Nova York l’any 2006 i publicat al BOE
el 21 d’abril del 2008, el núm. 96.

A tot això cal afegir el respecte a la dignitat de la persona,
reconegut a l’article 10 de la Constitució Espanyola, l’article
10.2 obliga a interpretar les normes relatives als drets
fonamentals de conformitat amb la Declaració Universal dels
Drets Humans i els tractats internacionals subscrits per
Espanya. Entre aquests tractats es troba la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
que es refereix, a l’article 39, a la participació política, inclòs
el dret a votar.

No obstant això, la veritat és que l’article 3 de la LOREG
permet la privació del dret del vot en les sentències judicials
d’incapacitació i en les actuacions d’internament. Com ha
sostingut el Tribunal Europeu de Drets Humans, a la sentència
del 30 de març de 2004, assumpte Hirst contra el Regne Unit,
el dret a vot no és un privilegi i en un estat democràtic la
tendència ha de ser sempre afavorir la inclusió.

Les sentències del Tribunal Suprem del 29 de setembre de
2009 i 11 d’octubre de 2012 indiquen que l’incapaç segueix
essent titular dels seus drets fonamentals i que la incapacitació
és solament una forma de protecció. 

Segons dades de l’Observatori Estatal de la Discapacitat el
18% de les persones amb diversitat funcional no té influència
cívica, és a dir, aquestes persones no participen en eleccions o
no formen part de cap organització ciutadana, segons l’informe
Olivenza de l’any 2014. A més, actualment a Espanya hi ha
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més de 80.000 persones amb discapacitat psíquica i/o mental
que tenen vetat el dret a vot, això implica que Espanya
incompleix la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat de la ONU que va ratificar l’any 2007, per la qual
s’estableix el dret de sufragi a tota la ciutadania.

Però la discriminació no acaba ja que se sotmet a les
persones amb diversitat funcional a un examen en relació amb
els seus coneixements sobre el sistema polític i açò implica un
obstacle més, l’exigència d’un plus en relació amb les altres
persones amb dret a vot a les quals no se’ls exigeixen aquests
coneixements.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. S’ha presentat una esmena a la
proposició no de llei en qüestió, la RGE núm. 2322/17, per part
del Grup Parlamentari Popular. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. El derecho a voto es un derecho
subjetivo de todas las personas y es un derecho constitucional,
por tanto vaya por delante nuestro total apoyo íntegro y pleno
a reivindicar el derecho a voto de las personas declaradas
incapaces. 

Tal como se ha dicho, la Convención internacional de
derechos de las personas discapacitadas en su artículo 29 lo
reconoce y entendemos que la legislación española se debe
adaptar a este convenio internacional y se tiene que adaptar a
la situación de reconocer ese derecho a voto de una forma más
contundente de la que está establecida. Para eso hace falta la
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Es cierto que en nuestro país las declaraciones de
incapacidad producidas por los juzgados en muchas ocasiones
venía aparejada con la denegación del derecho de sufragio y
esto es una situación que creemos que, evidentemente, se debe
corregir y se debe corregir con eso, con la modificación de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral.

¿Qué pasa?, que también hay que tener en cuenta... y por
eso nosotros hemos presentado una enmienda de adición, no
para modificar..., no es una modificación del texto, sino para
intentar aportar más claridad a la cuestión y estamos dispuestos
a, si tiene que haber una modificación, hacerla.

También se dice “no, es que todos los derechos humanos,
pues no se consensuan”, efectivamente no se consensuan, se
aplican, pero lo que sí se consensua es su aplicación en nuestro
ordenamiento jurídico. 

No creo que haga falta recordar lo que es una ley orgánica.
Si tenemos que modificar una ley orgánica que precisamente en
el Congreso necesita un plus de más de la mayoría simple,
porque es de aplicación derechos constitucionales porque son
derechos básicos, son normas de convivencia, la ley, la

Constitución nos exige un plus de consenso y de acuerdo, y se
tiene que escuchar a las partes afectadas y se tiene que escuchar
a los juristas entendidos en la materia, se tiene que escuchar a
las asociaciones de los afectados y se tiene que intentar llegar
a un sistema que evite también el abuso de la aplicación de ese
derecho humano, que sería, por ejemplo, la posibilidad de que
una persona sin ningún tipo de conocimiento, de capacidad de
discernir, se estuviese votando por parte de su tutor, incluso de
lo que él votaría normalmente, y yo creo que eso en esta...
habiendo además en marcha una subcomisión en el Congreso
que está precisamente trabajando en la modificación de la ley
orgánica electoral pues creo que en ese tema también debería...,
salvo que tengamos una concepción... yo creo contra ley o
contra Constitución de lo que es una ley orgánica y de lo que es
el ejercicio de un derecho fundamental, que no hace falta
ningún consenso, sino que lo que dice uno se aplica y ya está,
creo que eso sería... vamos, una auténtica barbaridad, pero
bueno veo que hay alguno que intenta defender esa posibilidad,
creo que es absurdo.

Por tanto, vayamos en la línea de lo que reconoce Naciones
Unidas, vayamos en la línea de lo que reconoce el Defensor del
Pueblo, vayamos en la línea de lo que defiende el Fiscal
General, teniendo en cuenta que en ese momento el
Constitucional no ha querido pronunciarse, habida cuenta de
que el Tribunal Supremo sí que ha dictado sentencia y tiene
doctrina en esta materia, y tal como ya se ha empezado a
trabajar en el Congreso de Diputados, en la subcomisión de
modificación de la Ley electoral, que, repito, es una ley
orgánica y por tanto necesita acuerdo y consenso entre todos,
pues se reconozca plenamente ese derecho establecido en la
Convención internacional de personas con discapacidad,
concretamente en su artículo 29.

Yo creo que podríamos aprobarlo perfectamente por
unanimidad, esta cuestión, poniendo un poquito de
racionalidad, sobre todo para evitar que se puedan producir
abusos. Esa es la única intención de la enmienda que presenta
este grupo, evitar que precisamente el tutor se aproveche de una
persona sin ningún tipo de capacidad de discernir e incluso
pueda hacer cosas en contra de la voluntad de la persona
incapacitada judicialmente, que la norma general siempre -y
eso es lo que se tiene que modificar de la ley- la norma general
tiene que ser que la persona tiene que poder ejercer su derecho
subjetivo y derecho constitucional a derecho al voto, y
solamente excepcionalmente, cuando exista lo que sí se tiene
que consensuar, que es el sistema para poder decir que esa
persona carece de todo tipo de capacidad de conocimiento, se
pueda usar de esa persona incapacitada para utilizar su derecho
a voto. Eso es no consensuar un derecho fundamental
condicionándolo, sino su aplicación para que no se produzcan
abusos. Creo que ahí hay una confusión total y absoluta por
parte de algún interviniente en esta comisión.

Por tanto esa es la posición del Grupo Popular, y
solicitamos que si hay alguna cuestión de nuestra enmienda que
se quiera negociar, estamos totalmente abiertos, porque nuestra
voluntad era evitar abusos y nada más.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, pensam
que aquest és un tema molt seriós i que demana una reflexió
igualment seriosa. La incapacitació legal, és a dir, declarar que
algú és incapacitat legalment, és una mesura ben intencionada
per tal d’evitar que les persones amb discapacitat siguin
víctimes d’estafes o d’extorsions. És una eina per protegir
persones que en determinades circumstàncies són més
vulnerables que altres i necessiten un tutor legal per prendre
certes decisions.

El problema, i aquí també es comenta, a la proposició no de
llei, és que segons la Llei Orgànica 5/1985 la retirada del dret
al vot haurà de ser valorada expressament pel jutge o la
jutgessa en dictar sentència, però que allò habitual és que en
aquests procediments aquesta mesura es decideixi sense
realitzar aquesta valoració i que s’associï automàticament a la
incapacitat la pèrdua del dret a vot. Per tant veim que són els
jutges els que desgraciadament no actuen així com hauria
d’actuar.

D’altra banda hem de tenir present que les discapacitats són
heterogènies i tenen molts de graus. Hi ha persones amb
autonomia per decidir, i persones que per desgràcia no tenen
aquesta autonomia, dependent del seu grau de discapacitat.
Modificar les lleis no pot comportar en cap cas que persones
vulnerables o amb menys capacitat d’autonomia siguin
utilitzades i manipulades per altres per votar en un sentit o un
altre. Ja veis que dic persones més vulnerables o amb menys
capacitat d’autonomia, en cap cas no parl només de
discapacitats.

En tot això, pel que fa al punt 1 ens agradaria que ens
aclarissin si aquesta reforma de la LOREG que proposen
exclouria la figura del jutge o la jutgessa com a persona amb
potestat de valorar la retirada del dret a vot o si es manté; si la
mantenen, si la idea és atorgar el vot a tothom per tal que no
s’associï incapacitat i pèrdua de dret a vot de forma directa,
però deixen que després el jutge pugui dictar sentència en els
casos que consideri oportuns, hi votaríem a favor.

En el punt 3 votarem a favor en qualsevol cas, perquè tot i
que és fa feina i en aquests termes s’ha avançat molt, de ben
segur que encara es poden fer passes per tal de millorar l’accés
a la informació electoral.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, estam
absolutament d’acord amb aquesta iniciativa, i a més va en la
línia d’iniciatives que també hem presentat com a Gent per
Formentera i Partit Socialista, i en aquest cas també MÉS per
Menorca, relativa als drets de les persones amb discapacitats.
Per tant, absolutament d’acord, i veim que queda molta feina a
fer. Per tant hi estam d’acord i votam favorablement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Abans de passar a la intervenció
dels grups proposants per fixar la seva posició i assenyalar si
accepten o no l’esmena, procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts. Per tant demanaria als grups
proposants si volen aquesta suspensió o si podem continuar.

Entenc que podem continuar. Així, idò, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Martínez,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies als grups parlamentaris pel
seu suport a la iniciativa presentada conjuntament, i contestaré
els dubtes i contestaré l’acceptació o no de l’esmena proposada
pel Partit Popular. Sí que és cert que amb part de l’argument
que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari Popular hi ha
d’haver un consens per poder reformar i modificar la Llei
Orgànica del règim electoral, però també és cert que hi ha uns
drets fonamentals i bàsics -són els drets humans- que s’han de
complir, i per aquesta incoherència, aquesta duplicitat, no
acceptarem aquesta esmena, perquè trobem que en aquest
diàleg i aquest consens quan al Congrés dels Diputats i al Senat
es debati aquesta modificació de la llei, que tal i com hi ha
hagut una majoria en el suport que així sigui, ja es veurà...
aquest consens ja es farà en aquest moment. Sí que és cert que
queda un poc fora de la proposició que fem des d’aquí, des del
Parlament balear.

S’ha repetit per part de... Bé, contestaré abans al Grup
Parlamentari d’El Pi quant als seus dubtes de si estaria per
sobre del que diguin els jutges. Sí que és cert que si llegim el
punt 1 demanem que es reformi amb urgència la Llei Orgànica
del règim electoral general, de manera que el dret al vot de les
persones amb discapacitat quedi garantit, i d’aquesta manera
que cap persona, per la seva discapacitat o diversitat funcional,
no pugui ser privada del dret fonamental del sufragi en el futur,
i perquè es restitueixi el dret a vot dels que ara no el tenen. No
està dins aquest supòsit el tema de la incapacitat que ha dit i la
incapacitat jurídica; està fora del que ha comentat i per tant dic
el mateix que abans, que en aquesta ponència que es faci al
Congrés i al Senat per reformar aquesta llei aquests detalls de
quina és la reforma que es farà d’aquesta llei orgànica, quina
reforma es farà. El que sí demanem des del Parlament és que
són les persones amb discapacitat i diversitat funcional, i no
parlem d’incapacitat, crec que és un concepte diferent.

I també per part dels dos grups, del Grup Parlamentari
Popular i del Grup Parlamentari d’El Pi, s’ha esmentat que és
per evitar abusos, que hi haurà gent que sigui manipulada, o
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que pugui ser utilitzada perquè no està capacitada per votar.
Dic un poc la dada que he dit abans, al principi, que el
percentatge de la gent que ara mateix no té dret a votar, o el
col·lectiu del qual es demana el dret a vot, és d’un 0,26% del
cens electoral, que no és gairebé significatiu, i no hi haurà
problema perquè qualsevol persona pot ser manipulada o
estafada, encara que no tengui una capacitat o no tengui...
Parlem de coses totalment diferents, perquè el frau i l’estafa pot
ser-hi igualment encara que no tenguis capacitat o que hi hagi...
o sigui, demanem un dret bàsic i fonamental, que és el dret al
vot, i fora manipulacions, estafes i suborns i aquestes coses.

I més enllà de... esper que haguem aclarit els dubtes que
tenen els grups parlamentaris, i esperem encara així que el vot
sigui favorable (...) que presentem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pels altres grups proposants,
volen la paraula? Tocaria ara al Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, ja ho he dit a la meva primera intervenció. Nosaltres
votaríem en contra de l’esmena que ha presentat el Partit
Popular i a favor de la proposició no de llei en tots els termes
que s’expressen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del meu temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Tampoc no en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs així, acabat el debat, passaríem a la votació.
Demanaria a la portaveu del Grup Parlamentari El Pi, perquè
com que ha fet referència expressament al punt tercer, no sé si
voldria demanar votació separada o no.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, demanaria votació separada perquè no m’ha quedat clar,
i com que és un tema que ja es debatrà nosaltres ens
abstendrem en els punts 1 i 2, i el tercer el votarem a favor.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel grup proposant hi ha cap inconvenient que es faci
votació separada? No?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

No, no hi ha inconvenient a fer la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, molt bé. Gràcies, Sr. Martínez.

Acabat, idò, el debat, passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 10465/16, en el seu punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quant al punt segon, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I quant al punt tercer, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10465/16, relativa a dret de vot de les persones amb
diversitat funcional.

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