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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix Margalida Capellà.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Jaume Garau.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Josep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò... Ah, perdó.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 5572/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i

Mixt, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals,

bisexuals i intersexuals, i per eradicar l’LGTBI fòbia.

Bé, idò, l’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar la

Proposició de llei RGE núm. 5572/15, per garantir els drets de

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i per

eradicar l’LGTBI fòbia.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 4053, 4054, 4055, i

4056/16 té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, faré un

breu resum de les meves esmenes, o de les esmenes que vàrem

presentar des d’El Pi, perquè no vaig poder assistir a la

ponència.

Ja en el plenari en què es va prendre en consideració

aquesta llei vàrem dir, o vaig reiterar -que vaig ser jo que en

vaig fer la defensa- que era un projecte de llei que podia tenir

virtuts i una sèrie de defectes per a nosaltres, perquè el

trobàvem un tant reiteratiu i reglamentista pel que fa a l’aire

intervencionista que traspua, i contundent en la sanció com a

eina punitiva. Tampoc no ens agradava la inversió de la càrrega

de la prova ni l’adopció de mesures que requerien la

intervenció dels cossos de seguretat. Ja en el seu moment vaig

anunciar que presentaríem una sèrie d’esmenes i vàrem

presentar aquestes quatre esmenes que ara pas a defensar en els

termes de què he parlat.

La 4054 és una esmena d’eliminació del punt 3 de l’article

7, sobre el Consell d’LGTBI de les Illes Balears. Consideram

innecessari que el Consell d’LGTBI hagi de tenir directament

representació governamental. En tot cas es farien les consultes

pertinents quan fos necessari. Una cosa és prevenir i una altra

és elevar a aquest colAlectiu totes aquestes possibilitats amb una

discriminació positiva.

Pel que fa a l’esmena 4056, aquesta esmena també era pel

dret a l’atenció a la informació; era una esmena que canviava

el títol de l’article 28, perquè pensàvem, o pensam, que és un

excés que aquest colAlectiu tengui dret a assistència jurídica en

contraposició a qualsevol altre ciutadà. Cercam la igualtat i el

respecte. Qualsevol colAlectiu està organitzat i té els sindicats

per poder trobar aquesta assistència jurídica. I a rel d’aquest

canvi de títol ve l’esmena 4055, que va en el sentit que ara he

explicat, que dins les administracions públiques de les Illes

Balears s’han d’establir els mecanismes necessaris per garantir

que les persones LGTBI tenguin dret a rebre tota la informació

relacionada amb la discriminació i els diversos tipus de

violències exercides contra aquestes persones, però en cap cas

el tema de l’assistència jurídica.

I per acabar, la darrera esmena, la 4053, és la supressió de

la inversió de la càrrega de la prova. Aquesta esmena és per

eliminar l’abús de la sanció com a eina punitiva. Ja els ho vaig

dir el dia de la presa en consideració, avui ho he tornat repetir

i seré reiterativa: no ens agrada la inversió de la càrrega de la

prova, consideram que pot ser un mecanisme pervers que qui

ha de demostrar la seva innocència sigui el denunciat, i ho

trobam excessiu. 

Vàrem presentar aquestes quatre esmenes per poder

debatre, i esperàvem que alguna d’elles fos considerada i

acceptada i no ha estat així. Per tant les torn presentar i si no

s’aproven les elevarem al Ple.

Pel tema de les esmenes presentades pel Partit Popular i

Ciutadans ja en el torn de rèplica diria el que faig. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del

Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 5414, 5415,

5417, 5420, 5421, 5423 i 24 té la paraula l’Hble. Sra. Olga

Ballester, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

...presidenta. Des de Ciudadanos hemos presentado una

serie de enmiendas al artículo 7, porque el artículo 7 hace

referencia a la constitución de un consell LGTBI. Nosotros

consideramos que la participación y la coordinación es muy

importante en cualquier organismo y con cualquier colectivo,

pero también consideramos que un consell a su vez va unido a

una serie de presupuestos y a una serie de... pues necesidad de

tener una estructura que cuesta un dinero, y consideramos que

esta participación y esta coordinación con estos colectivos
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también se podría hacer a nivel de una comisión, como hay con

otros colectivos también, y que eso no impide que todas las

funciones estén ejercidas por esta comisión, que además de ser

participativa, consultiva, creemos que la administración y todos

estos organismos han de ser el vehículo para luego dar una

respuesta correcta a lo que se necesita, y que reviertan todos los

recursos en las respuestas y no en los organismos en si mismos.

Por eso en todo el artículo 7 todas estas enmiendas van

encaminadas a esto, a convertir el Consell en una comisión.

Después también tenemos una supresión de un apartado en

el artículo 20, pues el artículo 20 hace referencia a que las

subvenciones habrán de tener en cuenta la igualdad de

oportunidades. Nosotros creemos que cualquier subvención que

se hace ya por parte de la administración o del Govern está

clarísimo que ya se hace teniendo esas condiciones; es que si

no sería ilegal, no se podría hacer. Por lo tanto no entendemos

que se añada la frase que tenga..., o sea, que sea en conciencia,

o sea que proponga la igualdad de oportunidades cuando no

entendemos, y no nos supo explicar muy bien, qué significa

este añadido, que cuando se hagan subvenciones a las empresas

se tenga en cuenta la igualdad de oportunidades. Nos parece

que podría verse como una discriminación positiva y nosotros

desde Ciudadanos estamos a favor de la igualdad, pero la

igualdad real entre todos los ciudadanos, entre todas las

personas. Por lo tanto pedimos la supresión del artículo 20.b)

Y nos queda otra enmienda que es la supresión del artículo

29. También aquí lo ha dicho la representante de El Pi.

Nosotros consideramos que en un estado de derecho uno de los

logros más importantes es la presunción de inocencia para

cualquier delito; yo creo que es un logro en cuanto a derechos

que ha de tener cualquier persona. No entendemos la inversión

de la carga de la prueba. 

Igualmente, leyendo el texto y releyéndolo una y otra vez,

bueno, se nos hizo una propuesta para que tuviéramos en

cuenta que no era una inversión de la carga de la prueba de

manera libre sino que estaba bastante acotada, porque en el

punto 29.4 pone que no es aplicable a los procesos penales ni

a los procesos administrativos sancionadores, y me gustaría leer

lo que ponen los puntos 1 y 2 para ver si se puede hacer una

modificación, porque en el punto 1 pone que la parte

interesada, cuando alegue discriminación, tendrá que aportar

indicios fundamentados, y la parte a la que se le ha imputado

deberá decir por qué ha tenido esta actitud y por qué ha optado

por estas medidas. A nosotros nos parece que solamente aportar

indicios para que la persona imputada tenga que presentar

pruebas de inocencia nos parece muy pobre, no nos parece

correcto. Pero en el punto 2 vemos que matiza, y dice que los

indicios por los cuales se puede presumir la existencia de

discriminación pueden ser probados por cualquier prueba

admitida en derecho. Nosotros ese “puede” nos parece que es

carta... o sea, que no nos gusta,

...pueden ser probados por cualquier prueba admitida en

derecho. Nosotros ese “puede” nos parece que es carta... o sea,

que no nos gusta, o sea nosotros creemos que los indicios

fundamentados deben ser pruebas probadas y admitidas en

derecho. Entonces, proponemos cambiar este “poden ser

aprovats” por “han de ser aprovats”, es decir, que una vez

probados en derecho esos indicios, entonces sí que se empiece

a realizar el enjuiciamiento.

Y bueno, estas son todas las enmiendas que tenemos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. A continuació per defensar

les esmenes del Grup Parlamentari Popular de la RGE núm.

5428 a la RGE núm. 5435, perdó, de la RGE núm. 5428 a la

5445, la 5451, 5454, 5461 i 5462/16, té la paraula l’Hble.

Sandra Fernández, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Haré una intervención bastante

general, yo creo que hemos tenido tiempo en la ponencia para

poder comentar las enmiendas una a una.

En primer lugar volver a reiterar lo que ya dijimos en la

toma en consideración de esta ley, que es si era necesaria una

ley contra la discriminación de un determinado colectivo, o

nuestra comunidad autónoma, incluso a nivel nacional,

podríamos tener una ley que regulase la discriminación de

cualquier tipo de colectivo.

En cualquier caso, entrada esta ley por los grupos que la

han firmado, es evidente que no estamos en contra, ni podemos

en contra de la discriminación del colectivo, en este caso el

LGTBI y evidentemente hemos intentado hacer nuestras

aportaciones, nuestras enmiendas para mejorar el texto que se

había presentado. 

En este sentido, agradecer a los grupos que registraron la

ley, su voluntad de consenso, porque hay que decir que más de

la mitad de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular

o han sido aceptadas o han sido transaccionadas. Por la

experiencia que he tenido yo en este Parlament, creo que es de

las leyes que más consenso han podido tener en este sentido, y

sí que me gustaría agradecerlo.

De las enmiendas que todavía mantenemos vivas por parte

del Grupo Popular, haré una explicación bastante genérica. Una

de las enmiendas que sí que se nos han aceptado prácticamente

en su totalidad eran aquellas que hacían referencia a... y como

estaba redactada la ley en cuanto a los derechos que otorgaba.

Nosotros considerábamos que no era una ley que tuviese que

otorgar derechos, sino que tuviese que garantizar que se

ejerciesen los derechos que las personas del colectivo LGTBI

ya tenían evidentemente, por el hecho de ser personas. Todas

estas enmiendas sí se nos han aceptado.

Y después sí que mantenemos algunas, que creo que ya se

han repetido incluso por otros grupos, que no haya un consejo

LGTBI. No porque estemos en contra de la participación, de

hecho lo que nosotros proponemos es que en todos los órganos

de participación, puedan estar representadas estas entidades. Y

es una cuestión que ya lo hemos hecho y lo anticipamos en la

Ley de igualdad, porque creemos que a nivel de participación

en nuestra comunidad autónoma ya hay muchos organismos de

participación específicos y al final lo que se hace es muy difícil



212 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 17 / 6 de maig de 2016 

 

la participación y la agilidad con que podamos llevar a cabo

todos estos órganos.

Entendemos que bueno, en este caso los grupos no aceptan

la enmienda porque creen que sí que debe haber algo

específico. Pero sí que están de acuerdo con tener este debate

más genérico en cuanto a la participación para poner un poco

de orden. Con lo cual yo creo que podremos tener este debate

de participación.

Como también ha comentado el Grupo de Ciudadanos y el

Grupo de El Pi, también proponemos eliminar el artículo que

hace referencia a la inversión de la carga de la prueba. La

verdad es que después de las explicaciones que se nos dio,

especialmente por parte del Grupo de MÉS per Mallorca y de

MÉS per Menorca, es cierto que la redacción una vez que

tenemos esta explicación y lo volvemos a releer, no es

exactamente como nosotros lo pudimos entender; es cierto que,

al final, la inversión de la carga de la prueba, según la

redacción de esta ley, solamente se mantiene respecto al ámbito

laboral, que ya lo regula la legislación laboral y no para el resto

de ámbitos. Pero precisamente por eso consideramos

innecesario este artículo, porque si de hecho ya hay un artículo

en la misma ley que remite cualquier tipo de regulación en el

ámbito laboral a la legislación laboral, entendemos que este

artículo no es necesario y que lo único que puede hacer es dar

lugar a confusión y a posibles interpretaciones, con lo cual sí

que mantenemos su eliminación.

También hay una serie de enmiendas que sí que

mantenemos, porque creemos que hay una serie de artículos

demasiado intervencionistas en lo que hace referencia al ámbito

educativo y también al ámbito de prensa. Creemos que...

nosotros proponemos en algunos artículos que se añadan las

frases, o las coletillas, “siempre respetando la autonomía de los

centros y el ideario” y también “siempre respectando la libertad

de prensa”, porque creemos que en cierto modo son bastantes

intervencionistas algunos artículos y evidentemente debemos

ir en contra de cualquier tipo de discriminación, pero creemos

que hay unas acciones de discriminación positiva que tampoco

consideramos que sean lo más adecuado.

También hemos tenido un debate respecto a algunos

artículos que hablaban de la visibilización. Por parte del Grupo

Popular, nosotros creemos que debemos trabajar desde las

administraciones para la no invisibilización. Pero en cualquier

caso la visibilización tiene que ser algo más del ámbito

personal de cada persona. Entendemos que los referentes a

nivel público de visibilidad de este colectivo pueden ser

positivos, pero no creemos que tenga que ser la administración

la que los promueva, porque tiene que estar dentro del ámbito

personal, pero evidentemente sí estar a favor de la no

invisibilización. Yo creo que al final, como hemos tenido

oportunidad de debatir, la igualdad para personas de este

colectivo, pasará porque no haya discriminación, no

evidentemente por hacer acciones positivas, porque en este

sentido cuando no haya una discriminación, evidentemente

estas personas tendrán las mismas oportunidades, excepto en el

caso de las personas transexuales e intersexuales que sí que

tienen una regulación específica.

Y en este sentido también se presentaron una serie de

enmiendas por parte de los grupos que habían introducido la

ley en el Parlament, que nosotros de cara al pleno intentaremos

llegar a un acuerdo en la redacción, porque creemos que es el

artículo 22.1 que hace referencia a lo que sería de aplicación

para las personas transexuales y un nuevo título tercero

respecto a las personas intersexuales, que creemos que, sobre

todo si lo comparamos con el resto de la ley, entra muchísimo

al detalle en la regulación de lo que pueda afectar a este

colectivo. Y creemos que la ley tiene que ser más genérica y

después instar a la administración a establecer protocolos o a

establecer reglamentos que lo desarrollen, porque igual que

creemos que entra demasiado al detalle, al entrar tanto en el

detalle, la regulación también es posible que se hayan escapado

muchas cosas. Por ejemplo en el artículo 22.1 que hace

referencia a estos protocolos en el ámbito educativo y que hace

un mandato legal respecto a cuestiones muy concretas, también

creemos que se han podido escapar muchas cosas.

Entonces nosotros consideramos que a lo mejor un articulo

un poco más genérico, que sí que tenga que obligar a la

administración a establecer un protocolo y que después este

protocolo se pueda desarrollar conjuntamente con Educación

y que pueda salir cualquier circunstancia o casuística que se

haya podido encontrar Educación, a lo mejor es más efectivo

que no regularlo de forma tan extensa la ley y del mismo modo

el título tercero.

Y bueno por nuestra parte también recordar que queda

pendiente una enmienda que hay respecto al 6.i), que hubo un

error porque en el texto inicial de la ley había dos apartados e)

de este artículo 6, y se entendió que hacíamos una enmienda a

un punto e), que no era el que tocaba y nos queda pendiente,

pues nosotros evidentemente mantenemos esta enmienda y

queda pendiente que se pueda estudiar si se puede aceptar o no,

porque creemos que es bastante razonable.

Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. A continuació passam als

torns en contra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té

la paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps màxim de

quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, diputats, diputades, molt

bon dia. Bé, nosaltres entenem que aquest consell LGTBI, pel

que s’ha dit des dels diferents grups parlamentaris proposants

de les diferents esmenes, ha d’existir i ha d’existir com a figura

a la llei, veurem si podrem arribar a alguna transacció al futur,

però de moment a nosaltres ens agrada tal i com està

configurat. Pensam que la cooperació amb el Govern ha de ser

efectiva i que hem de donar totes les possibilitats que abans no

tenien aquests colAlectius, en concret el colAlectiu LGTBI,

perquè pensam que hem de donar veu als que durant massa

temps no n’han tingut i per això pensam que és important la

discriminació positiva pel que es refereix a altres esmenes

presentades per aquests grups, que encara queden vives, no?
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Sobre l’assistència jurídica pensam que és important fer-ne

menció perquè les institucions han de garantir que aquestes

persones no se sentin soles i abandonades. Pensam que les

institucions de vegades han estat massa violentes amb aquestes

persones, no han garantit la seva igualtat d’oportunitats i la

seva igualtat davant la llei, és una cosa que encara passa amb

les dones i encara passa amb el colAlectiu LGTBI.

En el tema de l’argument que aquest consell suposaria una

nova estructura i que generaria una despesa, pensam que bé, si

prioritzam aquesta estructura i aquest colAlectiu és precisament

perquè pensam que és una inversió, si estalviam en unes coses

i no en unes altres pensam que això denota un poc les prioritats

de cada grup parlamentari, i crec que des del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears pensam que aquesta és una prioritat

absoluta i per això pensam que una nova estructura de

participació és adequada que sigui en aquesta llei.

Per això parlava també de l’article 20.d), sobre el tema de

la igualat d’oportunitats, pensam que qualsevol discriminació

positiva en una situació de desigualtat és necessària en aquest

cas i per això votarem en contra de les esmenes.

Quant a la llei... perdonau, quant a les esmenes del Partit

Popular, és clar, nosaltres pensam que hi ha d’haver una llei

específica per a aquest colAlectiu i no per a qualsevol colAlectiu

perquè aquest colAlectiu especialment està molt discriminat, hi

ha moltíssima gent que no denuncia actes violents, moltíssima

gent que sí els sofreix, de la gent que els sofreix hi ha un 4%

que ho denuncia, i pensam que això deixa en una situació molt

desagradable i amb molts desavantatges el colAlectiu LGTBI.

Per això hem de posar totes les mesures necessàries perquè

això canviï.

Quant al tema que potser hi hagi massa organismes de

participació, crec que, com més participació millor, i que abans

potser hi havia massa pocs organismes, i si no es donen les

facilitats perquè hi hagi debats, perquè anem corregint també

les possibles deficiències d’aquesta llei i sobre la marxa

puguem treballar sobre això, crec que és bo que existeixin

aquests òrgans.

Sobre l’àmbit educatiu, crec que es respecta l’autonomia del

centre i que, en qualsevol cas, els centres tenen uns projecte

educatiu. A mi se’m fa un poc abstracte el tema de l’ideari

perquè a la legislatura passada es parlava molt d’ideologia,

semblava que a les escoles públiques es feia ideologia, però a

les escoles privades o concertades no hi havia ideologia, i sí

que hi havia ideari. Per això crec que serveix el projecte de

centre i crec que es respectarà en tot cas l’autonomia de les

escoles i dels centres educatius.

Sobre la llibertat de premsa, crec que les institucions han

d’intervenir en la mesura que puguin garantir la igualtat de

determinats colAlectius. Als anys vuitanta, noranta hem de veure

com es tractaven les dones a la televisió i als mitjans de

comunicació, als programes d’humor, per exemple. Crec que és

bo que hi hagi una consciència que la llibertat de premsa no pot

atacar la llibertat de determinats colAlectius i perjudicar-los en

aquest cas i crec que això no és intervenir, sinó que és garantir

aquesta igualtat.

Per tot això que he dit, votarem en contra de les esmenes

presentades, però en tot cas les debatrem també a ple i pot ser

que arribem a alguna transacció. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Bel Busquets, per un temps

de quinze minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També començaré

remarcant la voluntat de consens que hi ha hagut a l’hora tant

d’elaborar la llei com de presentar esmenes, perquè... no només

per nombre d’esmenes acceptades, incorporades ja en

ponència, sinó per la tipologia de les esmenes que es varen

presentar, que totes el que feien era convidar al consens i

preveure, per tant, aprovar una llei amb aquest màxim consens

i que també promourà una previsió de perdurabilitat en aquesta

llei.

Crec que... voldria parlar..., he fet un poc de recompte de 79

esmenes que teníem davant en ponència, 47 ja varen ser

incorporades, i de 40 articles 27 també ja varen ser aprovats per

unanimitat, a més a més de 6 disposicions. Per tant, podem

estar contents i orgullosos i orgulloses de l’aprovació d’aquesta

llei perquè també simbolitza que hem avançat com a societat,

perquè ja tenim com a principi la no discriminació del colAlectiu

LGTBI i l’eradicació de l’LGTBI fòbia. La resta del debat el

guardarem per al plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps

de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. També seré breu, crec

que avui la notícia és que aquesta llei s’aprova amb un gran

consens, no diria amb total consens perquè no seria cert, ni a

més a més no crec que sigui tampoc l’objectiu, amb la

complexitat del que suposa aquesta llei crec que gran consens

és el titular ajustat.

És cert que diferim en alguns punts que són fàcilment

identificables, però sí que voldria dir que aquesta llei no parteix

de la llibertat individual perquè no la qüestiona, no la pot

qüestionar, no és qüestionable ni de la llibertat de premsa ni de

l’autonomia dels centres, en absolut, açò no és qüestionable,

parteix, en tot cas, d’una altra qüestió, que és d’una realitat

social de desigualtat, de discriminació, de marginació i fins i tot

de violència, sigui simbòlica, sigui verbal, sigui física i que,

efectivament, intenta introduir mesures, de vegades de

discriminació positiva, que, en una situació normal, no

s’haurien de produir, com passa amb altres colAlectius, però
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que, en una situació de desigualtat, doncs, es justifiquen, no? I

que en un futur d’absoluta normalitat no tindran sentit i aquesta

normalitat és a la que aspiram, que no hi hagi mesures de

discriminació positiva, que no siguin necessàries, però no és el

context. Per tant, parteix del context de la realitat social, no de

qüestionar principis bàsics de llibertat individual, de premsa, en

absolut.

I açò ens du tal vegada a diferenciar o a tenir tres punts que

ja s’han esmentat i que jo no hi entraré excessivament: inversió

de la càrrega de prova, ho podem debatre, ho podem esmentar,

jo, en qualsevol cas, agraesc que no s’hagi convertit en el

centre del debat i esper que tampoc no s’hi converteixi; a altres

parlaments sí que va ser un centre de debat, però aquest filtre

ja l’han passat, aquest debat ja està fet, podem exposar les

diferències de sensibilitat o d’insistència que hi hagi de ser o no

hi hagi de ser, a la llei, de l’abast que té, de les directrius

europees que l’incorporen o que no, però al cap i a la fi, al

final, aquesta llei el que fa és incorporar el que hi ha,

incorporar-ho perquè a nivell d’Europa aquest debat existeix i

el volem continuar, és un poc aquella voluntat de dir, bé, aquí

hi ha un camí a fer, fem-lo.

També amb el tema de la visibilitat tenim petites

diferències, és cert, i també amb els temes dels òrgans de

participació. Quant als òrgans, sí que val la pena dir que no és

una qüestió econòmica per a nosaltres, sinó que és una qüestió

d’autonomia, la diferència de ser una comissió o ser un consell

de la dona, de la joventut o del colAlectiu LGTBI no és un tema

d’economia, podem establir que el cost sigui ics, sinó que

funcioni amb l’autonomia que cal. 

En aquest sentit és cert que possiblement és necessari un

debat global de la comunitat autònoma, del conjunt

d’organismes, sobre la participació, és un debat obert, però

també s’ha d’entendre que des del colAlectiu ens diguin “ara en

aquesta llei no és el moment que hi hagi un organisme” és el

que dissona un poc. Oberts al debat, lògicament; allò important

és que la participació sigui real. Vegem quins mecanismes; tal

vegada la societat ha canviat, l’administració ha canviat i hem

d’establir nous mecanismes, tot es pot parlar, però és difícil

d’assumir que en aquest colAlectiu tan, jo diria, discriminat ara

es digui “ara no és el moment d’un òrgan”. És el moment, i

facem un plantejament, si es vol, global, lògicament, sempre

obert.

I he de dir finalment, respecte de dues esmenes o precisions

que ha fet el Partit Popular, que les recollim per acabar-les de

mirar aquests dies, que són a l’article 6.i), que és cert que em

sembla que hi ha un error que hem d’acabar de mirar, que crec

que... estic segur que el podrem resoldre. I també respecte de

l’article 22.1. Les deixaria per tant per aquests dies poder-ho

mirar.

Respecte de les altres esmenes crec que se centre bastant en

aquests tres punts de discrepància que tenim. Crec que per tant,

per ser honest, quedaran finalment no acceptades, però no

consider que distorsionin gaire el titular que em donava raó en

començar la intervenció, que és que s’ha fet amb molt de

consens, i jo en aquest sentit ho vull agrair, crec que els grups

que no han estat els signants de la iniciativa han tingut una

actitud de voler arribar a un consens i per açò el consens s’ha

trobat i s’hi ha arribat, i és d’agrair i jo ho vull agrair i

expressar avui aquí, i crec que açò efectivament, com s’ha dit,

farà que aquesta llei no només duri, sinó que també qui l’hagi

de convertir en realitat, qui l’hagi d’executar i convertir en

realitat, en serveis, en modificació de reglaments o de

funcionament, doncs es vegi realment animat. No és una llei

fàcil, no és una llei que es pugui implementar en un dia ni en un

any, és de llarg recorregut. Per tant açò implica molta gent i li

dóna una garantia i una estabilitat que sense cap dubte seran

bones.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sra. Silvia Cano per un temps de quinze

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, presidenta. Jo en primer lloc el que vull

destacar també és el grau de consens que ha tengut aquesta llei

i el grau de colAlaboració dels diferents grups polítics per

millorar el text original.

Respecte de les esmenes que queden vives i que són objecte

del debat d’avui s’ha de constatar que no hi ha hagut acord en

els temes de la inversió de càrrega de la prova, en la fórmula de

l’òrgan de participació i en el tema de l’ideari del centre. Una

mica reiteraré alguns arguments que ja s’han donat.

Respecte de l’òrgan de participació nosaltres defensam que

sigui un consell i no una comissió per una qüestió de rang i

d’homologació als altres consells de participació que ja

existeixen a la nostra comunitat com poden ser el Consell de les

Dones o el Consell de Joventut, i això no d’implicar ni un excés

de burocratització ni tampoc una despesa molt elevada; jo crec

que es pot fer un bon òrgan de participació i de consulta amb

les entitats LGTBI sense que això tengui una gran despesa per

a la comunitat autònoma. Per tant som partidaris de defensar el

text original.

Respecte de l’esmena 28 que ha comentat la Sra. Sureda,

nosaltres pensam, i de fet ho vàrem també comentar l’altre dia,

que és adequat substituir el terme d’“assistència jurídica” per

“assessorament jurídic” per evitar confusions i expectatives que

pugui generar aquesta llei. Per tant nosaltres no tendríem

inconvenient que es modificàs aquest concepte. 

Respecte del tema que crec que sí que té major calat, la

qüestió de la inversió de la càrrega de la prova, nosaltres som

partidaris de no retirar el text original perquè això suposaria de

facto descafeïnar aquesta llei i eliminar un dels instruments més

efectius per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals,

transsexuals i intersexuals. Aquesta inversió de la càrrega de la

prova s’ha comentat que sempre en els procediments en què les

alAlegacions a la part actora es fonamenten en discriminació

correspon a la part demandada provar l’absència de

discriminació en les mesures adoptades i la seva

proporcionalitat. Sra. Ballester, això no és cap novetat ni

nosaltres no hem introduït aquí una fórmula innovadora a nivell
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jurídic, perquè tant la Llei d’enjudiciament civil com la Llei de

procediment laboral ja contemplen aquesta inversió de la

càrrega de la prova; per exemple l’article 96 de la Llei 36/2011,

de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, l’anterior

llei de procediment laboral, estableix que en aquells processos

en què a les alAlegacions a la part actora es deduís l’existència

d’indicis fonamentats -no ha de ser qualsevol indici sinó un

indici que tengui un fonament perquè està atemptant contra

drets fonamentals, parlam de discriminacions per raó de sexe,

d’origen racial, ètnic, religió, conviccions religioses,

discapacitat, edat, també orientació sexual...- en aquest cas

correspon a la persona demandada l’aportació d’una

justificació objectiva, raonable i suficient respecte de la seva

actuació. En aquesta llei també es regulen els casos d’accidents

laborals i malalties professionals, on són els empresaris els que

han de donar aquestes proves que s’ha actuat conformement a

l’objectivitat, a la suficiència, perquè existeix una relació,

s’entén, de no equitat, de no igualtat entre l’empresari i el

treballador. Per tant on existeix una relació de desigualtat

s’exigeix aquesta inversió de la càrrega de la prova, perquè pot

atemptar contra aquests drets de les persones que s’entenen

com a fonamentals. Després també l’article 217 de la Llei

d’enjudiciament civil estableix aquesta inversió de la càrrega

de la prova en processos, per exemple, de competència

deslleial, de publicitat ilAlícita o procediments discriminatoris

per raó de sexe. 

A més, una mica també en relació amb els dubtes que pot

generar aquesta inversió de la càrrega de la prova per evitar,

diguéssim, judicis injustos, s’ha d’aportar un indici raonable

que l’acte empresarial lesiona drets fonamentals, i a més

l’empleador ha d’acreditar que la seva decisió s’explicita, com

hem comentat abans, de manera objectiva, raonable,

proporcionada, per eliminar tota sospita. 

Una altra llei que també contempla la inversió de la càrrega

de la prova és la Llei Orgànica d’igualtat 3/2007, que fa seu

aquest precepte. I lleis autonòmiques com la catalana també

han utilitzat aquest instrument. Per tant no és que siguem aquí

una comunitat súper innovadora sinó que estam mirant les

experiències i la legislació i directives que hi ha tant a nivell

europeu com lleis estatals, i assumim aquest criteri. Per tant

som partidaris de mantenir aquest article 29 per garantir millor

el dret i l’atenció a la reparació.

Respecte de les altres esmenes presentades som partidaris

de defensar el concepte de visibilitat i no invisibilització;

pensam que té algunes implicacions importants, primer perquè

entenem la visibilitat com una categoria política i com a

garantia de reconeixement, per tant hem de parlar de visibilitat

en un sentit positiu com a eina d’empoderament, perquè el

reconeixement de la diversitat és important que l’expliquem a

la llei i perquè això, a més, no obliga ningú a fer pública la seva

condició sexual si no vol. Pensam que allò que s’amaga darrere

del terme negatiu és una concepció respecte de l’àmbit en què

ha de quedar relegada la sexualitat.

Respecte de la visibilització a la Universitat pensam que des

de la Universitat s’han de fer passes per estudiar també la

visibilitat com una categoria elemental, per exemple a l’hora

d’estudiar literats com García Lorca, que aquesta

homosexualitat de Lorca era un factor fonamental i

condicionant de la comprensió de la seva obra; això a la vegada

pot generar efectes positius per als alumnes, per tenir referents

a l’hora de conformar la seva identitat, i per tant fer visibilitat

no és obligar ningú sinó evidenciar un fet com a dada a tenir en

compte; no es tracta d’obligar ningú a manifestar les seves

preferències sexuals sinó facilitar que la seva elecció no sigui

motiu de discriminació.

I respecte del darrer dubte que també es plantejava per part

de Ciudadanos sobre la implantació d’indicadors d’igualtat i

premiar o reconèixer entitats públiques o privades que

destaquin per la implantació de polítiques d’igualtat, tenim

l'exemple, en el cas de Balears, de les clàusules socials

d’aquelles empreses que, no essent obligades a tenir plans

d’igualtat perquè tenen menys de 250 treballadors, sí que tenen

plans d’igualtat i això pot implicar que tenguin un plus a l’hora

de poder accedir a les contractacions públiques. Idò del que es

tracta és que intentem premiar totes aquelles empreses que, no

només compleixen la llei, perquè això seria absurd, premiar qui

compleix la llei, sinó que va una mica més enllà del que la llei

estableix i per exemple tenen bones pràctiques en matèria de

diversitat afectiva i sexual, en matèria de permisos de

matrimoni, de defunció, naixements, tractaments, malaltia,

persones al seu càrrec, torns de conciliació, etc., anar una mica

més enllà de la llei.

I en general aquestes són les consideracions del Grup

Socialista a les esmenes que han quedat vives avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. En torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula

l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Molt breument, s’ha fet referència, i és

cert, que les institucions han de garantir la igualtat, però a totes

les persones, i per tant el tema de l’assistència jurídica, en

aquest sentit, el mantindrem.

També s’ha dit que és una realitat social de desigualtat on

es troba, igualment les administracions han de mirar per la

igualtat i han de fer passes en aquest sentit, això és evident,

però desgraciadament a segons qui o per a segons quins sectors

i quin sentit hi va bé, com és el cas, i per a altres, com vàrem

veure dimarts amb el tema de la custòdia compartida, no hi va

bé, no és el tema i no en parlaré ara, però bé...

Nosaltres, pel que fa a les esmenes del Grup Parlamentari

Popular, a algunes sí que hi donarem suport, són algunes de

forma; altres que pensam que buiden el contingut de la llei,

totes les que fan referència a l’àmbit educatiu respectant

l’autonomia, aquestes no les votarem a favor.

Pel que fa a les esmenes de Ciutadans, veiem que algunes

són molt similars a les nostres i amb el tema del consell, passar

el consell a comissió hi venim a bé.

Sé que es varen incorporar una sèrie d’esmenes que varen

presentar els que han presentat la llei, que feien referència a
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realitzar anualment alguna sèrie d’estudis, supòs que s’ha

tengut clar que aquí hi ha d’haver un increment de personal i de

pressupost, nosaltres hi estam a favor, però s’ha de fer parlant

amb persones que fan feina en aquest sentit i veiem que si no

s’incrementa aquest pressupost i aquest personal no serà una

realitat i no serà factible.

En principi, com dic, mantindré les quatre esmenes i en tot

cas les debatríem al plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt

Ciutadans té la paraula, per un temps de cinc minuts, Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, desde

Ciudadanos, queremos hacer hincapié en el artículo 29 de la

inversión de la carga de la prueba, por ejemplo en la Asamblea

de Madrid, que se aprobó este articulado, y en Cataluña

también, realmente la redacción del artículo es bastante

diferente. Si les leo por ejemplo el de la Asamblea de Madrid,

és el artículo 48, y pone: “Inversión de la carga de la prueba..

Punto 1.- En los procesos autonómicos, cuando el interesado

aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados

por cualquier medio de prueba admitida en derecho, de haber

sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de

género, corresponde a aquél a quien se atribuya la conducta

discriminatoria la aportación, justificación probada, objetiva y

razonable de las medidas adoptadas”. Es decir, es una

redacción muy diferente, aquí en nuestro artículo 29 ponemos

que “cuando el interesado alegue discriminación por

orientación sexual, identidad de género, ha de aportar indicios

fundamentados”, nada más.

Sin embargo, en otras asambleas pone: “ha de aportar

hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por

cualquier medio de prueba y admitida en derecho”, es decir,

nuestro artículo 29 es un articulo demasiado abierto para el

estado de derecho que tenemos. Por eso proponemos que en el

punto 2, donde dice que “los indicios pueden ser probados por

qualsevol prueba admesa en dret” que diga: “deben ser

probados por... admitida en derecho” porque, sinceramente,

queda bastante diferente el cómo se ha de interpretar el

artículo.

Acerca de las enmiendas del Partido Popular, sí que

votaremos aquellas que tienen que ver con educación y con se

respete el proyecto educativo del centro. Y con las de El Pi,

que también son bastante parecidas a las nuestras, también

votaremos algunas a favor y otras en contra... que ya

decidiremos en el momento de la votación.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Sandra

Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Simplemente hacer un par de

matices respecto a la participación, creo que debemos tener un

debate más amplio como antes comentaba, que haya más

órganos de participación no considero o no consideramos que

garantice la participación efectiva ¿no? Cuando nosotros

proponemos esto por ejemplo y... lo vuelvo a decir, nuestra

propuesta es que estas entidades estén representadas en los

diferentes órganos que ya existen a día de hoy, porque es una

problemática transversal; a día de hoy tenemos ámbito de

participación a nivel de infancia, a nivel de mujer, a nivel de

inmigración, a nivel de cooperación, a nivel de servicios

sociales y, evidentemente, siendo una problemática transversal,

creemos que, por ejemplo, a nivel de infancia estas entidades

tendrían mucho que aportar.

Entonces, consideramos que la participación debería

canalizarse así, incluso muchos de los órganos que hay a día de

hoy a lo mejor habría que replantearlos. Creo que incluso a

nivel parlamentario, ahora que desde la Comisión de Servicios

Sociales tenemos también diferentes grupos establecidos con

entidades, estamos viendo que hay muchos temas que son

transversales que los hablamos y los repetimos una y otra vez.

Y tampoco creo que sea una cuestión económica porque de

hecho a nivel de servicios sociales, excepto el Consell de la

Dona, que sí que tiene una asignación, que no es para la

participación, sino para que pueda hacer o pueda impulsar

diferentes iniciativas, la participación en el ámbito de servicios

sociales lo que cuesta son recursos humanos a nivel

funcionarial y a nivel evidentemente de las entidades, porque,

por ejemplo, en el Consejo de Servicios Sociales ni nadie cobra

dietas ni hay una asignación específica, con lo cual creo que la

participación lo que debemos hacer es simplificarla y hacerla

lo más ágil posible para que de verdad las entidades puedan

participar en las decisiones políticas, evidentemente.

Después también matizar, nosotros las enmiendas que

mantenemos respecto al ámbito de prensa y al ámbito

educativo, no es a todos los artículos que hacen referencia a

estas materias, sino en aquellos que consideramos que, a pesar

de que entendemos que el espíritu de la ley no surge yendo en

contra de estos principios tan fundamentales y que muchas

veces por escrito, si no queda lo suficientemente especificado,

puede dar lugar a confusión, entonces simplemente en algunos

artículos que consideramos que sí que debería especificarse

más, pues estamos manteniendo estas enmiendas. No es que

estemos en contra evidentemente de todo lo que habla del

ámbito educativo o del ámbito de prensa.

Seguimos teniendo nuestras discrepancias respecto a la

visibilidad o a la no invisibilización, ¿no?, pero, bueno, creo

que es una cuestión más de matices y sobre todo de lo que

nosotros entendemos que es visibilidad o de lo que pueden

entender otros grupos, pero, como decía el portavoz de MÉS,

tampoco creemos que esto vaya a ser un obstáculo, ni que
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realmente suponga ni una modificación, en el caso de que se

aceptasen las enmiendas de la ley.

Respecto a las enmiendas presentadas por El Pi y

Ciudadanos, votaremos a favor de las que hacen referencia a la

supresión del artículo referente a la inversión de la carga de la

prueba, con argumentos diferentes, como yo ya he dicho, creo

que nosotros hemos llegado a la conclusión, después de las

explicaciones y de haber releído, que este artículo no aporta

nada nuevo porque al final lo que hace es derivar a la

legislación laboral, donde ya viene establecido, con lo cual

nosotros lo que decimos es que, para evitar confusiones, mejor

eliminarlo, votaríamos a favor.

Después nos abstendríamos en el resto de enmiendas porque

hacen referencia también a artículos que nosotros también

hemos enmendado, pero de forma diferente.

Y sí que votaríamos en contra de las enmiendas que ha

presentado El Pi respecto a lo que hacía referencia al artículo

de la asistencia jurídica, ya en ponencia se cambió “asistencia”

por “asesoramiento”, que nosotros, evidentemente, tuvimos este

debate, y es cierto que..., creo que incluso el espíritu con el que

se hizo la ley, y así lo entendimos nosotros que no presentamos

enmiendas, era que “asistencia” era un asesoramiento, lo que se

le vaya pues, por ejemplo, a pagar un abogado a una persona

que se encuentre en esta situación, pero sí que creemos que es

muy importante el asesoramiento jurídico, de hecho creemos

que es de lo mejor que puede hacer la administración a la hora

de poder ayudar a una persona para que no sea discriminada.

Porque muchas veces es cierto que, sobre todo en estos

ámbitos, si no hay una especialidad o no se puede entrar mucho

al detalle, las personas en este sentido a nivel jurídico pueden

estar muy perdidas, porque son temas muy complicados. Con

lo cual, sí que creemos que la administración debe poder dar

este asesoramiento jurídico especializado a las personas que se

encuentren en una situación de discriminación, teniendo en

cuenta que ya se ha cambiado el término de “asistencia” por

“asesoramiento”, entonces votaríamos en contra. 

Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. En torn de contrarèplica,

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el SR.

Carlos Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser molt breu. No

ho he dit abans, però jo també estic molt content del consens

que té aquesta llei, en tot cas replicaré les diferents

intervencions.

En aquest sentit, voldria dir, arran del que ha dit la portaveu

d’El Pi, que és clar, quan volem garantir la igualtat hem de tenir

molta cura perquè s’ha de ser quirúrgic, i no hi vull entrar

tampoc, però bé, el tema de la custòdia crec que en el futur ens

posarem d’acord, però que necessitam més temps, precisament

per això, perquè el tema és molt delicat, i potser que pensem

que practicam la igualtat i fem el contrari.

Sobre la inversió de la càrrega de prova, ja s’ha dit, però si

ja hi ha la legislació laboral i ja és explícit, no fa falta

explicitar-ho també en aquesta llei, perquè fa referència només

a l’àmbit laboral. 

Voldria també dir a la portaveu Sandra Fernández que és

cert, que per molts d’òrgans de participació que hi hagi, no és

una garantia perquè hi hagi participació efectiva, en tot cas això

és crear un continent i després hem de crear el contingut, i és

veritat que de vegades no és garantia d’això, però bé, jo crec

que en aquest cas ho serà, perquè hi ha molta gent que fa feina

en això des de fa molt de temps. Crec que és bo, a més, que

aquestes problemàtiques molt concretes d’aquest colAlectiu, que

és veritat que també hi ha problemàtiques transversals, idò,

tenguin aquestes reivindicacions també molt concretes i un

espai molt concret també per debatre-ho. 

En el tema de la visibilitat, des del nostre grup parlamentari

estam en una tònica que ve des de molts d’àmbits, però un és de

l’àmbit feminista i és que això que no és visible no existeix i

que això que no s’anomena tampoc no existeix. Per això, crec

que és important que tengui la garantia de poder ser visible, si

així ho vol, i que no s’ha d’amagar res perquè durant massa

temps s’ha hagut d’amagar tot això.

Res més, acab la meva intervenció donant les gràcies una

vegada més pel consens i ens veurem en el Ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Bel Busquets, per un temps

de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No faré ús de la paraula. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, tampoc no en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No? Tampoc. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula

l’Hble. Sra. Sílvia Cano, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Tampoc no en faré ús. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò a continuació passam a les votacions. En

primer lloc, votarem l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 4053/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Per tant, 6 vots a favor; 6 en contra...

(Se sent una veu de fons que diu: “5 i 6")

No, perdó. 

5 vots a favor i 6 en contra. 

Per tant, queda rebutjada. 

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 4054/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor; 6 en contra i 3 abstencions.

Per tant, queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 4055/16.

Vots favor? 

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, queda rebutjada. No he dit el resultat, perdó: 1 a

favor i 10 en contra.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 4056/16. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, 1 vot a favor i 10 en contra.

Queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 5417/16. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

6 a favor; 6 en contra.

Empat. Bé, però, atès que s’ha produït un empat en el

nombre de vots de les diputades i diputats en aquesta sessió de

la comissió, que té per objecte l’elaboració d’un dictamen

legislatiu, és aplicable l’article 95.2 del Reglament del

Parlament, segons el qual a les votacions en comissió

s’entendrà que no hi ha empat quan la igualtat de vots, sent

idèntic el sentit en què haguessin votat tots els membres de la

comissió pertanyents a un mateix grup parlamentari, pogués

dirimir-se ponderant el nombre de vots amb què cada grup

compta en el Ple. Per tant, no hi ha empat. 

Per tant, s’entén rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 5415/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Sí, la 5415/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

1 vot a favor; 7 en contra, i 4 abstencions.

Per tant, queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,

Ciutadans, RGE núm. 5414, 5420, 5421, 5423 i 5424/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 a favor; 6 en contra; 4 abstencions.

Per tant, queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 5436, 5444 i 5445/2016.

Vots a favor?

Vots en contra?



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 17 / 6 de maig de 2016 219

 

Abstencions?

5 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

Per tant queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

5428, 5435, 5437, 5438, 5439, 5440, 5443, 5451 i 5461/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, 5 vots a favor, 7 en contra.

Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

5454 i 5462/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

6 vots a favor, 6 en contra. Hi ha empat però hi tornam

aplicar l’article 95.2, d’acord? Per tant queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE

núm. 5448 i 5442/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant 5 a favor, 7 en contra.

Queda rebutjada.

Passam a la votació dels articles i les disposicions als quals

es mantenen esmenes.

Votació separada de la denominació del capítol 1, articles

7, 20.c) i 29.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, aquí demanaria votació separada de l’article

20.c).

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant votam l’article 20.c).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

7 vots a favor, 5 en contra.

Per tant queda aprovat.

I articles 7 i 29, i la denominació del capítol 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

6 vots a favor, 6 en contra. És aplicable l’article 95.2. Per

tant queda rebutjada..., aprovat, perdó, queden aprovats.

Votació separada de la resta de l’article 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Perdó... Sí, votació separada de la resta de l’article 20.

Vots a favor?

Per unanimitat. Per tant queda aprovat.

Votació separada dels articles 6.i), 8.5, 13.2 i 15.1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

8 vots a favor, 4 en contra.

Per tant queden aprovats.

Votació separada de la resta d’apartats dels articles 6, 8, 13

i 15.

Vots a favor?

Per unanimitat, queden aprovats.

Votació separada de l’article 10.3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

8 vots a favor, 4 en contra.

Queden aprovats.
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Votació separada de la resta de l’article 10.

Vots a favor?

Unanimitat. Queda aprovat.

Votació separada de l’article 12.1, 12.3 i 12.6.

Vots a favor?

Unanimitat. Queda aprovat.

Votació separada de l’article 12.2 i 12.7.

Vots a favor?

Ah...

(Rialles)

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 4 abstencions.

Queda aprovat.

Votació separada de l’article 12.4 i 12.5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

8 vots a favor, 4 abstencions. Queda... Ai, perdó, 4 en

contra.

Queda aprovat.

Votació separada de l’article 22.1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 5 abstencions.

Queda aprovat.

Votació separada de la resta de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 vots a favor i 1 abstenció.

Per tant queda aprovat.

Votació separada dels articles 36 i 40 i l’exposició de

motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 4 abstencions.

Queda aprovat.

Votació separada de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

11 vots a favor, 1 en contra.

Queda aprovat.

Votació dels articles, les disposicions i les denominacions

als quals no s’hi mantenen esmenes. 

Votació separada de l’article 2 i de la denominació de

l’article 22.

Vots a favor?

Unanimitat. Queden aprovats.

Votació separada de la denominació del títol III bis i de

l’article 22 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 vots a favor, 4 abstencions.

Queden aprovades.

Votació de la denominació de la proposició de llei, dels

articles 1, 3, 4 i 5; denominació del títol I, denominació del

capítol 2, article 9, denominació del títol II, denominació del

capítol 1, article 11, denominació del capítol 2; articles 14, 16,

17 i 18; denominació del capítol 3, article 19, denominació del

capítol 4, article 21, denominació del títol III, denominació del

títol IV, denominació del capítol 1, article 23, article 24,

denominació del capítol 2, article 25, denominació del capítol

3; articles 26, 27, 30 i 31; denominació del capítol 4; articles

32, 33, 34, 35, 37, 38, 39; disposició addicional primera,

disposició addicional segona, tercera; disposició transitòria

única; disposició final primera i disposició final segona.
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Vots a favor?

Unanimitat. Queden aprovats per unanimitat.

En conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei

RGE núm. 5572/15, per garantir els drets de lesbianes, gais,

transsexuals, bisexuals i intersexuals, i per eradicar l’LGTBI

fòbia.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a

l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 hores

següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat

a la presidenta de la cambra, hauran de comunicar els vots

particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en

comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar

en el ple.

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

(Alguns aplaudiments)
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