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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeix cap
substitució.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, Salvador Aguilera substitueix Marta Maicas.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester sustituye a Xelo Huertas.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Elena Baquero substitueix Conxa Obrador.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente, Marga Prohens.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Mixt ens ha sol·licitat una alteració de
l’ordre del dia, canviar la 4291 per primer debatre la 5414. Hi
estau tots d’acord? 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5414/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la
subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat
Social dels cuidadors no professionals de persones en
situació de dependència i a l’ingrés de la seva corresponent
cotització a càrrec exclusiu de l’Estat.

Doncs, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5414/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, relativa a restabliment de la subscripció obligatòria
del conveni especial de la Seguretat Social dels cuidadors no
professionals de persones en situació de dependència i a
l’ingrés de la seva corresponent cotització a càrrec exclusiu de
l’Estat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula la Sra. Diputada Olga Ballester, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, gracias
por permitir el cambio. Voy a defender una proposición no de
ley para la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad
Social para los cuidadores no profesionales en el entorno
familiar. 

Como todos sabemos, la estructura familiar es un soporte y
es el marco de atención y cuidados que encuentra ya un
reconocimiento jurídico en la Ley de dependencia de 2006, de
la promoción, la autonomía y la atención a las personas en
situación de dependencia. Esta norma reconoce en su artículo
18, entre las prestaciones económicas del catálogo, la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar y

apoyo a cuidadores no profesionales, que, comúnmente, se
llama la ayuda al cuidador. Y, pese a tratarse de una figura
excepcional, la Ley de dependencia ha previsto por primera vez
en nuestra legislación una protección específica de estos
cuidadores. Es una figura excepcional ya que el objetivo final
de la ley es el de establecer un modelo profesionalizado de
prestación de servicios mediante su encomienda a una red de
servicios públicos o concertados, tal y como recoge en su
exposición de motivos, pero aún así no niega, aunque sea ésta
su finalidad, no ha negado la importancia que en la actualidad
representa el cuidado del dependiente en el entorno familiar,
que se convierte en un destacado número de situaciones en una
de las soluciones más demandadas por los potenciales
beneficiarios de las prestaciones del sistema, que son los
menores y los ancianos.

La ley no se detiene únicamente en el reconocimiento de
una prestación, de una ayuda a este cuidador, sino que
establece una acción protectora también, jubilación,
incapacidad permanente, etc., para quienes se dedican de modo
no profesional a estas tareas, incluso con sacrificio de su
desarrollo profesional, como la reducción de jornada, o incluso
abandono de la actividad. Todo esto queda recogido en el
artículo 18 de la ley.

Así, la incorporación de los cuidadores no profesionales a
la Seguridad Social y las reglas sobre afiliación alta y
cotización se produjo a través del Real Decreto de 2007, de 11
de mayo, donde se regulaba la seguridad social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia. Estos
cuidadores no profesionales quedan incorporados, o quedaban
incorporados, al régimen de la Seguridad Social a través de la
subscripción de un convenio especial que se reguló mediante
un reglamento de una orden del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, como medida de ajuste entre las múltiples que
afectaron gravemente el desarrollo de la Ley de dependencia y
de su espíritu, el Real Decreto de 2012 dispuso que el convenio
especial regulado por este Real Decreto de 2007, de 11 de
mayo, tendría para los cuidadores no profesionales un carácter
voluntario y las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho
convenio especial serían a cargo exclusivamente del subscritor
del mismo. Entonces, claro, los efectos pues fueron
devastadores: según los datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que controla los listados de movimientos de
altas y bajas de cuidadores no profesionales, se pasó de
179.829 cuidadores, con cobertura en el 2012, a 23.933, en
2012. El Gobierno defendió la medida cifrando su impacto en
un ahorro de 439 millones de euros, según la referencia
contenida en el epígrafe de racionalización del sistema de la
dependencia incluida en el programa de la estabilidad remitida
a Bruselas.

En la actualidad, y según la misma fuente, con los últimos
datos publicados por el IMSERSO, a fecha de 30 de setiembre
de 2016, vemos que el número de cuidadores que tiene
subscrito el convenio especial es únicamente de 9.985, y en
Baleares, según la estadística del IMSERSO, muestra un total
de 14.353 prestaciones económicas reconocidas para cuidados
en el entorno familiar, pero únicamente constan en la Tesorería
General de la Seguridad Social 94 convenios. El resto de
cuidadores están sin cobertura.
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Es muy importante no olvidar aquel cambio normativo que
permitió el acceso de los cuidadores no profesionales a la
acción protectora de la Seguridad Social y que tuvo, además,
un efecto altamente positivo en la concepción y en la
percepción del sistema de atención. La bruta expulsión de esta
cobertura convirtiendo el convenio especial con la Seguridad
Social de suscripción obligatoria en voluntaria, obligatoria por
el Estado en voluntaria por la persona, supuso uno de los
puntos de retroceso en la aplicación de la Ley de dependencia
muy controvertido, por lo que debe replantearse retomar dicha
obligatoriedad y el abono de las cotizaciones a cargo del
Estado partiendo de un doble enfoque: de contenido material,
ya que es una recuperación de derechos ya conquistados, y de
contenido económico y social, habida cuenta que la relación
entre la persona dependiente y su cuidador es bidireccional y
sustituye a otro servicio del catálogo, y así mismo porque la
suscripción del convenio supone reconocer con efectos
prácticos la función de los cuidadores y cuidadoras y constituye
una merecida contraprestación a la gratuidad de su prestación.

Aunque sea por la base mínima, para algunos cuidadores y
cuidadoras puede llegar a constituir la única forma de acceder
a algún tipo de prestación contributiva. En otros casos en que
la ausencia del mercado laboral es continuada permite
completar para acceder la cobertura por jubilación o
incapacidad. Y no hemos de olvidar que el impacto de género
es altamente positivo en el caso de las mujeres que
tradicionalmente han venido asumiendo el rol de cuidadora en
las sociedades mediterráneas. 

Por otro lado, decir que en España hay un millón de
personas con dependencia, muchas de las cuales tienen a su vez
discapacidad reconocida. A día de hoy, 400.000 personas se
encuentran a la espera de una prestación y más de 100.000 ha
fallecido sin antes recibir la prestación a la que tenían derecho.
Pese a ello, desde el 2012 se ha frenado en seco el desarrollo
de la Ley de dependencia y se ha recortado más de 2.000
millones durante los últimos cuatro años.

El Real Decreto de 2012, de 12 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaría, introdujo numerosas
modificaciones en la Ley de dependencia. Entre estas
modificaciones estaba lo que estamos comentando ahora, el
cambio en la regulación del convenio especial en el sistema de
la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia, los convenios especiales
pasan a tener carácter voluntario y las correspondientes
cotizaciones a la Seguridad Social pasan a ser a cargo
exclusivamente del subscriptor. Esta medida afectó a unas
180.000 personas que tenían subscrito el convenio especial, de
las cuales el 93% eran mujeres. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presenta tres propuestas. Primero, restablecer,
dando por ello el impulso normativo necesario, la obligatoria
subscripción, con las excepciones regladas, del convenio
especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
de personas en situación de dependencia, así como el ingreso
de su correspondiente cotización a cargo exclusivo del Estado.

Segundo, aumentar la financiación a la Ley de dependencia
a fin de recuperar los recursos anteriores a 2012 dedicados al
Sistema Nacional de Dependencia.

Y tercero, promover un pacto de Estado por los servicios
sociales, consensuando con las comunidades autónomas en el
Consejo Territorial de los Servicios Sociales y de la
Dependencia con el fin de lograr una gestión ágil, común y
sostenible de todos los servicios sociales.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. La Sra. Ballester nos ha hecho
una exposición bastante clara de la propuesta que presentan,
nos ha explicado determinadas... o nos ha explicado cuál ha
sido la historia de este convenio, que es una de las propuestas
que hace para poder recuperarlo, pero creo que ha obviado un
dato que consideramos bastante importante y es que cuando el
Partido Popular llegó al gobierno se encontró con que este
convenio se había suscrito, pero el IMSERSO no había pagado
las cotizaciones a la Seguridad Social y esto significaba que el
IMSERSO tenía una deuda con la Seguridad Social de 1.034
millones de euros cuando en ese caso el Partido Popular llegó
al gobierno, evidentemente una deuda del todo insostenible,
porque está muy bien poner medidas, intentar facilitar las cosas
a las personas, a los cuidadores, pero evidentemente si no se
tiene dinero para pagar después ocurren cosas como las que
pasaron, una deuda de 1.034 millones. Y esto es porque se
calculaba que los presupuestos anuales, el IMSERSO debía
haber presupuestado 300 millones anuales para hacer efectivas
las cotizaciones subscritas a través de este convenio. Sin
embargo, el IMSERSO presupuestaba tan sólo 30 millones, de
ahí una deuda de más de 1.000 millones de euros que
evidentemente hicieron que el Partido Popular tuviese que
anular o modificar este convenio y hacerlo de forma voluntaria.

Y algo muy parecido también ha pasado con la Ley de
dependencia, una ley que evidentemente nace con un objetivo
muy positivo, pero que también nace, pues, sin unas
provisiones presupuestarias adecuadas, sin un presupuesto
realmente; nace con unas previsiones de personas dependientes
totalmente desfasado, que se ha multiplicado y evidentemente
esto hace que hoy tengamos unas listas de espera en toda
España en el sistema de dependencia muy altas, y también se
hace, se hizo y se inició con unos baremos demasiado altos que
no se correspondían con la media de los baremos que se tenía
en Europa y que incluso el propio Partido Socialista, cuando
aun estaba en el gobierno, tuvo que cambiar los baremos,
rebajar los baremos y esto hizo también que muchas personas
que tuviesen expectativas, después no las pudiesen ver
cumplidas.

Todo esto se ha producido respecto al sistema de
dependencia, pero también creemos que hay que seguir
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mirando hacia adelante, hay que intentar recoger lo positivo de
esta ley. A día de hoy a nivel estatal, a nivel del Estado y del
ministerio se está trabajando en una evaluación de todo el
sistema de dependencia para poder impulsar los cambios
legislativos necesarios de una ley que en algunas cuestiones ha
sido muy positiva, pero que ya tiene diez años de recorrido y
que evidentemente hay que matizar muchísimas cosas, y
creemos evidentemente que debería ser en el entorno de esta
revisión donde se pudiesen estudiar todas estas medidas.

Así, nosotros propondríamos a la portavoz del grupo de
Ciudadanos una serie de enmiendas in voce, la primera respecto
al punto 1, que, en lugar de poner “restablecer” que se pueda
poner “estudiar el impulso” o “volver a establecer este
convenio”, porque evidentemente creemos que si no hay una
previsiones económicas adecuadas, por mucho que se
restablezca este convenio si al final nos vamos a encontrar con
la misma problemática que nos encontramos al llegar al
gobierno y es que no se puede hacer frente a esta deuda, pues
sería un error completamente... que es algo que el grupo de
Ciudadanos siempre defiende, que evidentemente las cosas hay
que estudiarlas, debe tener una viabilidad económica y eso es
lo que le pedimos.

Después también en el punto 2, estamos de acuerdo, ahora
que la situación económica está mejorando, que se pueda
aumentar progresivamente, esa es la enmienda que le haríamos,
incorporar la palabra “progresivamente” a la financiación a la
Ley de dependencia.

Y en el punto 3, totalmente de acuerdo en promover un
pacto de estado por los servicios sociales. Aquí sí que le
pediríamos que incorporase además de a las comunidades
autónomas a la FEMP, porque consideramos que los
municipios que tienen gran parte de las competencias en
servicios sociales también deberían formar parte de este gran
pacto de estado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé, aquesta proposició no de llei de
Ciudadanos tracta d’abordar una problemàtica doble que ens
preocupa especialment i que compartim. Per un costat, és la del
paper fonamental que tenen els cuidadors i cuidadores en tot el
que fa a les ajudes a dependència, ajuda a les persones
dependents i de la qual cosa... tanta de gent al nostre país
depèn, i alhora tracta de compensar aquest esforç especial
laboral, aquest sacrifici que suposa dedicar-se a la cura de
familiars i persones properes, la qual cosa, a més a més, recau
normalment en les dones. En aquest sentit, compartim l’esperit
de les propostes que fa la Sra. Ballester i que presenta
Ciudadanos en aquesta proposició no de llei.

El que passa és que trobam incoherent en certa mesura el fet
que, si bé compartim totes aquestes qüestions que es presenten

en la proposició no de llei, per cert, no li donaríem suport si
s’acceptessin aquestes esmenes a la baixa que ha presentat o
que ha plantejat ara in voce la Sra. Fernández, que quan es
planteja al PP això de fer estudis i de fer progressivament no li
agraden, però és clar, com que en aquesta ocasió depèn del
Govern d’Espanya presenten exactament el mateix tipus
d’esmenes in voce, si s’acceptessin no hi estaríem d’acord,
perquè pensam que, a la proposició no de llei de Ciudadanos,
tal com està ara se li pot donar suport. Bé, al punt 3 podríem
acceptar, eh?, l’esmena en tot cas.

Anava dient, en tot cas, que trobam incoherent el fet que
Ciudadanos per un costat estigui per aquestes...
transformacions, que trobam necessàries, i que doni suport al
Partit Popular i als seus pressupostos que no estan fent una
aposta clara en aquest sentit.

És clar, pensam que precisament aquesta esmena o aquestes
esmenes que es fan que es faci un estudi, que sigui
progressivament per part del PP, estan relacionades amb el fet
que amb l’actual pressupost, al qual vostès donen suport, no es
pot tirar endavant una reforma com la que vostès plantegen en
aquesta proposició no de llei. I com que són instàncies al
Govern d’Espanya i, en aquest cas, el Govern autonòmic no en
té competències... només voldria acabar demanant això, no?,
què vol exactament Ciudadanos quan reclama qüestions, amb
les quals estam totalment d’acord perquè pensam que són
necessàries, però, per un altre costat, no reclama al Partit
Popular que aposti clarament als seus pressuposts d’enguany
perquè aquestes mesures siguin possibles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Nosaltres des de MÉS per Mallorca
donarem suport a aquesta iniciativa només si no s’accepten les
esmenes que ha presentat el Partit Popular perquè entenem,
com ha dit la diputada Camargo, que suposen rebaixar aquest
contingut que ja ens sembla en alguns punts mínim, però
assumible pel nostre grup.

Volia informar la Sra. Ballester que a l’última reunió de
presidents autonòmics, el gener del 2017, es va incloure a
l’ordre del dia aquesta qüestió a proposta precisament del
Govern de les Illes Balears, i es va aprovar a l’Acord de la
Conferència de Presidents sobre la sostenibilitat de l’estat del
benestar i la reforma del finançament autonòmic al tercer punt
l’anàlisi dels mecanismes actuals del finançament de la Llei de
dependència i la constitució d’una comissió sobre situació del
sistema de dependència, on s’inclouria aquesta qüestió, com
dic, a proposta del Govern balear.

Entenem que hi ha un problema de fons de finançament de
la Llei de dependència i també un problema de fons de tot el
sistema de finançament a Espanya que, evidentment... un i altre
en aquest cas estan relacionats, però que en qualsevol cas s’ha
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d’afrontar i que, com a mínim, en aquesta presidència... en
aquesta reunió de presidents s’ha donat aquesta primera passa.

No entenc, també seguint l’argument que ha indicat la
portaveu del Grup Podem Illes Balears, el suport que dóna
Ciutadans als pressuposts del Govern espanyol, del Govern del
Partit Popular si no es contempla aquesta mesura, potser
després ens ho pugui explicar la Sra. Ballester.

I tampoc no entenc que se segueixi posant com a excusa o
com a justificació per part del Partit Popular la qüestió del
deute d’aquests 1.034 milions al pressupost, quan realment aquí
el que hi ha hagut és un problema de planificació i... que
aquesta sigui una excusa ens sembla en aquests moments
lamentable.

Per part nostra torn repetir que donarem suport a la
proposició no de llei sempre tenint en compte que no s’hagin
acceptat les esmenes in voce del Partit Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Per l’absència del portaveu o
la portaveu del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS passam al torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Ballester, jo no acabo
d’entendre la seva proposició no de llei, perquè vostè ens fa
una proposició no de llei de contingut eminentment
pressupostari, que bàsicament, excepte el tercer punt, que el
tercer punt és més retòric, perquè, bé, els pactes d’estat doncs
està bé però, bé, també està per veure el resultat que donen,
vostè ens planteja una mesura que nosaltres compartim que té
un impacte pressupostari, quan estan donat suport al pressupost
que s’acaba de presentar, estant donat suport al Govern.
Aleshores, a veure, com a declaració de principis em sembla
bé, però jo crec que vostè té fórmules bastant més eficaces
d’aconseguir això que presentar una proposició no de llei en
aquest parlament.

Per tant des d’aquest punt de vista hem d’expressar-li la
nostra sorpresa i escepticisme, perquè sembla que alguns partits
utilitzen els parlaments autonòmics per fer jocs florals, i
després allà on es decideixen els temes, que és el Congrés,
doncs bé, s’obliden de totes aquestes paraules boniques que ens
vénen a explicar aquí, i la veritat és que això em fa plantejar-
me abstenir-me. El que passa és que realment, com que estic...,
sí, abstenir-me per no participar en aquesta mascarada, si em
permet l’expressió, dir-li-ho així. Ara, com que en consciència
estic a favor del que proposen hi votaré a favor, però aquesta
és la posició del nostre grup.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, president. Primer he de recordar que la situació
que hi havia a Espanya en l’atenció a la dependència els anys
2000, perquè heu de tenir en compte que la Llei de
dependència es va estar discutint durant molts d’anys, i un dels
principals problemes que tothom deia, que tothom coincidia,
era que les persones dependents estaven mal ateses a casa seva,
normalment amb les dones, filles, nebodes, etc., de les persones
dependents, i per tant un dels elements crítics de la Llei de
dependència era donar una cobertura a aquesta relació, una
relació que tothom estava d’acord que era la millor, quan era de
qualitat, que la persona fos atesa a ca seva, que era el que la
majoria de gent volia, i a més que estigués atesa per una
persona familiar o per una persona propera a la persona
dependent. Per tant aquest tema era un tema crític, i quan es va
aprovar la llei i amb aquestes condicions tothom va estar molt
satisfet perquè es donava una estabilitat i una solidesa a aquesta
relació; era una relació molt positiva, per tant era un aspecte
clau de la Llei de dependència, i el Partit Popular es va carregar
aquest aspecte clau.

Ara la Sra. Sandra Fernández ens justifica que això va ser
per mor que hi havia un problema d’un deute de l’IMSERSO,
quan ells acaben de presentar uns pressupostos a Brussel·les
amb un forat de Seguretat Social de 18.000 milions d’euros
sense cap tipus de problemes, sense cap tipus de problemes. Per
tant jo sempre he cregut que el Partit Popular, com que no va
protagonitzar la Llei de dependència, sempre ha estat una mica
en contra de la seva aplicació, sempre ha trobat problemes,
sempre ha trobat endarreriments, sempre ha trobat la fórmula
de ronsejar el tema de la dependència. Fins i tot m’atreviria a
dir que si no hi hagués hagut una majoria social política molt
forta no tendríem llei de dependència actualment, cosa que tots
pensam que era una llei necessària, i que malgrat els problemes
de finançament continua avui essent una de les grans bondats
que té el nostre sistema democràtic. Per tant nosaltres estam a
favor d’aquesta proposició no de llei; no estam a favor de les
propostes que ha fet la representant del Partit Popular. 

És evident que Ciutadans es troba amb una mica de
contradicció, que per una part fa aquesta proposta però després
no la lluita en els pressupostos. Això esper que aviat superi
aquesta contradicció i pugui solucionar el problema
pressupostari que implica aquesta mesura, i únicament faria una
proposta molt senzilla per afegir al tercer punt, allà on diu “de
todos los servicios sociales” jo posaria “todos los servicios
sociales de atención a la dependencia”, perquè supòs que és el
que vol dir la proposta, però com que no ho diu crec que
quedaria més clar si s’afegís aquesta precisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garau. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant per un temps de cinc minuts, i dir si accepta
les esmenes in voce del Grup Parlamentari Popular, i també del
Grup Parlamentari Socialista.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bueno, en primer lugar he de decir que es cierto, que estoy
completamente de acuerdo con la Sra. Fernández, que es
verdad, cuando se redacta una ley se ha de hacer una memoria
económica y se ha de presupuestar en los presupuestos
generales del Estado, porque si no es por lo que los ciudadanos
sufren siempre la desafección por la política, es decir, mucha
ley, mucha ley, muchas medallas, pero luego no llegan al
ciudadano. 

Después, en cuanto a las enmiendas, no estamos de acuerdo
porque es verdad, está claro que cuando una propuesta no se
quiere llevar a cabo exactamente se proponen comisiones de
estudios, y creo que es verdad que pueden ser unos 500
millones de euros. Nosotros en estos presupuestos generales del
Estado hemos luchado porque no hubiera recortes, porque no
hubiera aumento de impuestos, de IRPF ni de IVA, y hemos
conseguido muchísimas mejoras sociales: hemos conseguido
100 millones de euros más de los que se iban a presupuestar
para la Ley de dependencia; hemos conseguido 353 millones
para la pobreza infantil con medidas muy concretas; hemos
conseguido aumentar por fin, que desde había mucho tiempo se
estaba pidiendo, el permiso de paternidad a un mes en los
padres obligatoriamente, para también romper con esa brecha
laboral que siempre ha había en las empresas de que el permiso
de maternidad siempre se lo cogía la mujer... En definitiva,
hemos conseguido 4.083 millones de euros en muchísimas
medidas, pero está claro que no hemos podido introducir en el
presupuesto de 2017 esta medida, que desde Ciudadanos la
estamos proponiendo porque la consideramos importantísima,
pero bien es verdad que dentro de un par de meses ya se
empiezan a trabajar en el Congreso los presupuestos de 2018. 

Por lo tanto creo que sí que es muy importante saber que en
esta medida que puede costar 500 millones de euros, que es
cierto, es una medida de un gran presupuesto, pero también no
tenemos que perder de vista cuánto fraude fiscal ha habido, que
luego se ha condonado, y que todo ese fraude fiscal no ha
entrado como tributos, como millones de euros, a recursos para
todos los ciudadanos, y cuánta corrupción ha habido en general
durante muchos años que no se ha perseguido y que ha
esquilmado también las arcas públicas; y cuántas
infraestructuras se han hecho que han sido inservibles para los
ciudadanos, que han sido a cambio de votos de una comunidad
u otra, ¿no? Creo que a veces poniendo prioridad en aquello
que puede ser un gran presupuesto, porque son 500 millones de
euros, pero que es algo que va a revertir en la sociedad en una
medida muy necesaria, pues creo que merece la pena
presupuestar esta medida y a partir de ahí ir presupuestando
también, porque veremos como da eficiencia en los recursos;
si se van priorizando las cosas que se necesitan no se
malgastarán en otro sitio.

Sí que me parece bien en que hubiera (...) en el tercer punto.
Y la enmienda que ha dicho el Sr. Jaume... del PSOE también
la aceptaríamos. Y nada más, comentar que Ciudadanos sí que
ha intentado aumentar el presupuesto general del Estado en
dependencia, de hecho lo hemos aumentado en 100 millones,
pero no hemos sido capaces de llevar esta medida a cabo, pero
lo intentaremos en 2018. 

Y nada más, muchas gracias a todos aquellos que van a
apoyar esta medida. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Ens podria dir exactament com vol
que quedi el punt 3, si no li sap greu?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El punt 3 seria afegint... “promover un pacto de estado por
los servicios sociales y de la dependencia” quedaría... por los
servicios sociales,... 

(Remor de veus)

... ah, no, sí que lo pone hasta aquí: “Promover un pacto de
estado por los servicios sociales, consensuando con las
comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión
ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales de
atención a la dependencia”..., al final ¿no?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, exacte, aquí és on tenim el dubte.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Pues se introduciría “consensuado con la Federación
Española de Municipios y con las comunidades autónomas.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester, ens ha quedat clar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

De res. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Dons passam a votar la proposició no de llei RGE núm.
5414/17... té la paraula.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Solicitaría votación separada de los puntos.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, d’acord. Està d’acord la Sra. Ballester?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Podríamos votar, si les parece, el 1, y el 2 y el 3 aparte.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam a la votació per punts.

Votació del punt 1.

Vots a favor? Estic avesat a la màquina ara. 8 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 4 abstencions.

8 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

Passam a la votació dels punts 2 i 3.

Vots a favor? 12 vots a favor.

Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 5414/17, relativa a restabliment de la
subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat
Social dels cuidadors no professionals de persones en situació
de dependència i a l’ingrés de la seva corresponent cotització
a càrrec exclusiu de l’Estat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4291/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvi
de nom dels menors transsexuals i del dret de filiació de les
parelles de dones lesbianes.

A continuació passam a la proposició no de llei RGE núm.
4291/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del dret de
filiació de les parelles de dones lesbianes.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdó, Sr. President, per si és necessari a efectes de votació,
Núria Riera substitueix Maria José Ribas en aquesta sessió.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Moltes gràcies. Per a la defensa de la proposició
no de llei per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca té
la paraula el diputat Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, avui amb aquesta
proposició no de llei posem sobre la taula dues problemàtiques
que afecten el col·lectiu LGTBI, concretament amb referència
a dues normes reguladores del Registre Civil, que són dues
normes que estan contingudes a la Llei 3/2007, de 15 de març,
reguladora de la rectificació registral, en relació al sexe de les
persones. 

Aquesta llei en el seu moment va significar un gran avanç
en la defensa i en la protecció de drets d’aquests col·lectius,

però, evidentment, estem en un àmbit en què el ràpid pas del
temps i la consciència social van evolucionant i bé, ens fan
adonar que canvis que en el seu moment van ser molt
importants, després amb l’avanç dels fets als quals intenta
donar resposta, queden desfasats i, per tant, permanentment
hem de cridar l’atenció sobre la necessitat de corregir-los,
d’avançar-los més evitar discriminacions que vénen de la
legislació prèvia, on aquestes realitats no eren reconegudes en
absolut i, per tant, doncs canvis que en el seu moment van
significar un gran avenç, amb la nova consciència social que hi
ha sobre aquestes problemàtiques i sobre els drets de les
persones que les pateixen, ens fa veure que són elements en què
cal continuar avançant.

Concretament, aquests dos aspectes, un d’aquests, el primer
és perquè la Llei 3/2007, que he citat, estableix com a requisit
per canviar el nom i el sexe de la partida de naixement i del
DNI, que la persona trans hagi estat diagnosticada amb disfòria
de gènere i hagi estat mèdicament durant un mínim de dos anys
per adaptar les característiques físiques a les del gènere amb
què s’identifica. Així i tot es fa necessari i urgent introduir
noves modificacions a la legislació, perquè els i les menors
puguin canviar el seu nom i gènere, adequant-lo a la seva
identitat, al marge i de forma prèvia al canvi de nom i sexe en
el registre, contemplat en la llei actual.

Els i les menors transsexuals també tenen dret, abans dels
dos anys, al tractament de la disfòria, però, en canvi, han de
viure i identificar-se amb un nom que no es correspon amb la
seva identitat sentida fins que acompleixen la majoria d’edat.
I per poder fer aquest canvi, cal modificar la Llei del Registre
Civil, en què, al seu article 54, estableix que “quedan
prohibidos los nombres que objetivamente perjudican a la
persona, los que hagan confusa la identificación y los que
induzcan a error en cuanto al sexo”. Una previsió aquesta, la
de “inducir a error en cuanto al sexo” que ha donat lloc a
moltes arbitrarietats avui injustificables. I per això nosaltres
considerem que si tant en el Registre, com en el DNI, queda
clarament establert quin és el sexe, no té sentit establir una
vinculació de masculinitat o de feminitat respecte del nom. És
una limitació que ha perdut tot el sentit.

I per altra banda, el segon aspecte, també contemplat a la
Llei 3/2007, és que la llei va introduir un apartat a l’article 7 de
la Llei 14/2006, sobre tècniques de reproducció humana
assistida, que establia en el seu punt 3: “Cuando la mujer
estuviere casada y no separada legalmente o de hecho con otra
mujer, esta última podrá manifestar ante el encargado del
registro del domicilio conyugal, que consiente en que cuando
nazca el hijo de su cónyuje se determine a su favor la filiación
respecto del nacido”. És a dir, es donava el cas que les dones
lesbianes que volien ser mares fora del matrimoni,
necessàriament havien de casar-se per inscriure el seu futur fill
o filla, amb la qual cosa obligava les dones a estar casades per
poder exercir aquesta maternitat, cosa que no es dóna en el cas
de les parelles heterosexuals, o no es dóna per fet la
presumpció de la paternitat, tant si hi ha matrimoni, com si no
hi ha matrimoni. Ho veiem com a un exemple de com la
normalització dels matrimonis de persones del mateix sexe,
encara arrossega algunes rèmores de quan això estava prohibit,
no estava permès, i són rèmores que evidentment per
normalitzar del tot aquestes situacions hauríem de modificar.
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I per això amb aquesta proposició no de llei instem el
Govern espanyol i els grups parlamentaris, tant del Congrés
dels Diputats com del Senat, perquè de fet ja hi ha diverses
iniciatives en marxa i de fet el que volem fer amb aquesta
proposició no de llei, és que el Parlament de les Illes Balears
doni el seu suport a aquestes iniciatives i cridi l’atenció sobre
la necessitat que, quan es tramitin aquestes modificacions, es
tinguin en compte aquests aspectes.

Això és tot Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al torn de fixar
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que
respecto a esta proposición no de ley del Grupo MÉS por
Menorca, le hemos dado bastantes vueltas y nos surgen y
personalmente también me surgen bastantes dudas de tipo
jurídico, entendiendo la finalidad y el objetivo que pretende
esta PNL, no vemos del todo claro que las propuestas que
presentan vayan a solucionar esta problemática.

 Sí que vemos más adecuada, que pensaba que la iba a
debatir, pero supongo que al final la presentarán in voce porque
creo que no ha entrado a tiempo, una enmienda del Grupo
Socialista, que sí que vemos más adecuada para poder
solucionar lo que aquí planteaba la exposición de motivos de
la PNL de MÉS per Menorca, pero por ejemplo respecto al
punto 1 creemos que el problema en todo caso está en la
interpretación que se pueda hacer de este artículo, pero no
porque el artículo en si esté mal redactado; incluso podríamos
hablar de poder modificarlo para dejarlo más claro, pero
eliminar la prohibición de los nombres propios en este sentido
tampoco nos parece adecuado, porque nosotros creemos que
incluso en este caso para los menores transexuales, por
ejemplo, evidentemente el poder tener el sexo y el nombre
adecuados con su identidad sexual y así como lo sienten, es
mucho más positivo que puedan tener un nombre que sí que
pueda dar lugar a confusión, evidentemente, pues el sentirse
niña o sentirse mujer y tener un nombre masculino, que
entendemos por masculino y que sí que pueda dar lugar a
confusión, creemos que a lo mejor sí que puede ser perjudicial.
Entonces no vemos negativo que se siga estableciendo esta
normativa con respecto a los nombres. Por eso sí que vemos
más adecuado el que se pueda cambiar y se puedan dar
facilidades, y modificar, hacer las modificaciones necesarias en
el registro para cambiar tanto el sexo como el nombre, pero no
creemos que sea este artículo el que se debería cambiar, y en
este sentido nos abstendríamos porque la verdad es que no lo
vemos demasiado claro.

Y en el punto número 2, también entendiendo, como decía,
el objetivo, tampoco le vemos muy claro, porque es cierto que
una pareja, en este caso una pareja heterosexual que tenga un
hijo, sí que se da por hecho la filiación del padre y de la madre,
aunque en este caso, por ejemplo, el padre no lo fuese; lo
comentábamos también esta mañana, lo comentaba el portavoz

de MÉS, pero evidentemente allí pueden tener la posibilidad o
el recurso, evidentemente, de que el padre biológico sí que
pudiese reclamar, pero nos surgía la duda, por ejemplo, del
caso de que una pareja homosexual, en este caso una pareja
lesbiana, decidan ser madres, y en el transcurso de todo este
proceso una de las mujeres sí que se queda embarazada, sea la
madre, se separe, esté con otra persona o con otra mujer, y la
filiación se la pueda dar a la otra persona, con lo cual la
persona que haya estado en todo el proceso evidentemente
quedaría sin poder tener este derecho. Y después también nos
surgían muchas dudas de que la filiación se la pudiese dar a
cualquier otra persona a elección de la propia madre biológica. 

La verdad es que teníamos muchísimas dudas en este
sentido, y se nos plantean diferentes casos, y por eso creemos
que así tal y como está redactado tampoco vemos que le
podamos dar el apoyo; también nos abstendríamos porque,
vuelvo a decir, entendemos lo que se pretende pero no creemos
que sea una solución realmente positiva aprobar este artículo,
y en el caso de que se aceptase la iniciativa que creo que
presentará el Grupo Socialista sí que votaríamos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Esperarem a sentir les esmenes que ha
de fer el Partit Socialista, però en principi des del nostre punt
de vista, i en coherència amb la llei que hem aprovat l’any
passat aquí, la Llei contra la LGTBI fòbia, una llei que també
inclou claríssimament tots els casos de discriminació cap a les
persones transsexuals, pensam que hem de donar suport als dos
punts que conté aquesta proposició no de llei que presenta
MÉS per Menorca i que ha explicat el Sr. Castells. 

Crec que a més també de reconèixer les diferents realitats
familiars que existeixen a la nostra societat, s’ha de donar un
encaix jurídic també a aquestes noves situacions, noves
realitats, i al fet també que aquests nins i nines que són menors
tenguin dret a anomenar-se com vulguin i d’acord amb el que
sentin en relació amb el seu gènere, perquè sabem que és una
construcció social.

Llavors, en relació amb el reconeixement en aquesta llei
contra la LGTBI fòbia aprovada amb consens en aquest
parlament, des de Podem Illes Balears consideram que aquesta
proposició no de llei compta dos punts que són necessaris, que
són justos, i que s’adapten a les necessitats dels ciutadans i les
ciutadanes... que han de tenir i han de gaudir, tenen el dret a
gaudir de tots els drets en les seves llibertats, i crec que és una
proposició no de llei que encaixa amb un parlament i amb un
govern compromès amb els seus drets.

Gràcies.

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 34 / 4 de maig de 2017 431

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula la Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Respecte del primer punt hi votarem a
favor, ens sembla que és una proposta que permet encaixar més
la situació jurídica amb la realitat d’aquestes persones. 

I respecte del segon punt, bé, també hi votarem a favor,
consideram que és una proposta justa i no discriminatòria.
Entenc els dubtes que planteja la diputada del PP. Entenc que
fa falta un canvi de mentalitat i també d’actitud i superar allò de
madre no hay más que una, en el sentit que si durant l’embaràs
hi ha una separació idò ha de ser el mateix que si fos una
parella heterosexual, hi ha una separació i ja està. Sí, vull dir
que nosaltres no hi veim el problema. Sí, sí, però ha plantejat
aquest dubte i jo l’entenc; el que passa és que hem d’anar més
enllà i aquesta és una situació clarament discriminatòria
respecte de les parelles homosexuals, i en concret respecte de
la dona, i bé, ho hem de contemplar amb una mentalitat oberta
i veure que és una situació clarament discriminatòria.

També demanaria que per a properes ocasions puguem tenir
les esmenes davant, perquè són temes molt tècnics i molt
concrets. No sé què ha passat amb les esmenes, no sé si seran
esmenes in voce, tothom està parlant d’esmenes i jo no sé de
quines esmenes... a quines esmenes es refereixen, i abans
d’acceptar aquestes esmenes per part del Grup MÉS per
Menorca agrairia com a mínim, si són molt tècniques, que
esperem, que hi hagi un temps per poder estudiar-les o fer les
consultes que necessitem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Ens falten els portaveus d’El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i del Grup
Parlamentari Mixt; per tant passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Des del Grup Socialista compartim la
finalitat d’aquesta PNL, que no és altra que acabar amb les
discriminacions que encara pateixen les persones transsexuals
i les parelles de dones lesbianes a l’hora de la filiació.
Juntament amb la Llei de matrimoni entre persones del mateix
sexe la Llei 3/2007, de 15 de març, és reguladora de la
rectificació registral en relació amb el sexe, més coneguda com
a Llei d’entitat de gènere, va suposar una fita democràtica
transcendental per al col·lectiu transsexual al nostre país.
Aquesta llei, que vengué de la mà d’un govern socialista
presidit per José Luís Rodríguez Zapatero, va significar un
avanç decisiu cap al lliure desenvolupament de la personalitat
i de la dignitat de les persones transsexuals, possibilità a les
persones transsexuals registrar-se conforme al sexe sentit, va
ser una llei pionera al permetre per primera vegada la

rectificació registral del sexe sense necessitat d’operació de
cirurgia genital. 

Ara bé, és cert que en el recorregut d’una dècada, per tant
amb experiència acumulada en l’aplicació de la llei en moltes
casuístiques, trobam tota una sèrie de llacunes i de dèficits que
val la pena regular, i aquesta és la via que defensam el Grup
Socialista. Vàrem intentar registrar unes esmenes que es varen
registrar un parell de minuts tard, i hi ha hagut una mica de
cacau perquè no han pogut entrar, i la idea és fer les esmenes
in voce, si no hi ha inconvenient. No són esmenes molt
tècniques. És més, la primera esmena és una PNL que ja s’ha
presentat a l’àmbit de l’Estat per precisament modificar la Llei
d’identitat de gènere, i que sigui a partir d’aquí on es puguin
actualitzar tota una sèrie de circumstàncies que la llei de 2007
va deixar fora, i en el dia a dia tant els menors transsexuals com
persones estrangeres que viuen aquí, al nostre país, estan
trobant tota una sèrie de discriminacions.

Aquí a Balears tenim una llei “despatalogitzadora” que
atorga drets a les persones transsexuals sense necessitat de cap
informe mèdic, i sota aquesta premissa hem registrat protocols
sanitaris, hem atorgat la targeta sanitària a menors i a adults,
però a l’àmbit estatal no tenim aquest marc, i no es permet als
menors el canvi de nom al Registre Civil. Aquest límit ha estat
qüestionat a més per la Sala del Civil del Tribunal Suprem, en
interlocutòria amb data 10 de març de 2016, al plantejar
qüestió d’inconstitucionalitat per considerar que vetar els
menors d’edat podria vulnerar diferents articles de la
Constitució i convencions internacionals dels drets del nins, a
més de lleis orgàniques de protecció dels menors.

Per tant això seria una de les reformes que nosaltres
apostaríem des del Grup Parlamentari Socialista com una de les
esmenes. L’altra reforma ha d’anar en el sentit de considerar la
identitat sexual i/o expressió de gènere com a expressió de la
diversitat de gènere, eliminant les exigències d’informes mèdic,
psiquiàtrics i psicològics, per tant canviar el paradigma en el
sentit de la nostra llei. I l’altre aspecte a modificar seria la
casuística de les persones estrangeres residents al nostre país,
que s’han trobat situacions de discriminació, en tant que a
l’hora d’accedir a documents que expedeixin la nacionalitat es
trobaven que es vulnerava la dignitat d’aquestes persones. 

L’esmena en concret diria textualment: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern espanyol i a tots els grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a impulsar
la reforma de la Llei 3/2007, reguladora de la rectificació
registral de la menció relativa al sexe de les persones, per
permetre aquestes qüestions que acab de comentar, la
rectificació registral de la menció relativa al sexe i el nom dels
menors transsexuals i/o trans, per modificar les exigències
establertes per al registre de canvi de sexe i per possibilitar
mesures per millorar la integració de les persones estrangeres
residents a Espanya”.

I la segona proposta, la segona esmena que presentaríem a
la segona proposta, que subscrivim totalment, va en la línia de
la proposta que ha assumit el Grup Parlamentari Socialista del
projecte de llei contra la discriminació per orientació sexual,
identitat de gènere i de la igualtat socials de lesbianes, gais,
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bisexuals, transsexuals i transgèneres, que ha presentat la
federació estatal de gais i lesbianes. 

Ara bé, el que sí voldríem fer és una matisació: a dia d’avui
l’article 7.3 de l’esmentada llei de reproducció assistida diu:
“Cuando la mujer estuviera casada y no separada legalmente
o de hecho con otra mujer, esta última podrá manifestar,
conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil, que
consiente en que se determine a su favor la filiación respecto
al hijo nacido de su cónyuge”. El diputat Josep Castells ho ha
explicat perfectament, això és una exigència discriminatòria
cap a les parelles de lesbianes que no es dóna en el cas de les
parelles “heteros” o d’homes, i per tant pensam que això s’ha
de llevar perquè discrimina les dones i els exigeix estar
casades, coses que no passa amb la resta de parelles. Ara bé, el
que sí proposam és afegir una cosa que sí que apareix a l’article
de la Llei de reproducció assistida, que és afegir que quan neixi
el fill de la seva parella gestant, o si es vol altra proposta de
redacció seria que quan neixi el fill gestat per la seva parella,
és un afegitó a afegir, després de parella, que sigui “de la
parella gestant o el fill gestat” per una de les dones. Pensam
que no fer-ho, no posar aquesta matisació pot provocar obrir
per la porta del darrere un altre debat i unes possibilitats que
crec que no formen part de l’objecte d’aquesta proposició no de
llei i que mereixerien un debat més profund, assossegat, i
sobretot fer-ho amb llum i taquígrafs, com pot ser el tema dels
ventres de lloguer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts. Té la paraula el Sr.
Josep Castells també per dir si accepta o no les esmenes in voce
de la Sra. Silvia Cano.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, gràcies. Hi ha com a onades d’esmenes in voce, hi ha
setmanes que tot són esmenes in voce, aquesta és una d’elles.

A veure, responent..., bé, en primer lloc, gràcies a tots els
grups per la seva disposició a debatre aquest tema. Jo crec que
l’objecció que planteja vostè, Sra. Fernández, respecte de la
primera de les nostres propostes realment és un problema
d’interpretació, és a dir, com que..., és a dir, no es pot registrar
el canvi de sexe fins que s’ha fet tot el tractament, però en
canvi la persona trans ja sent l’altre sexe, clar, l’estem obligant
a portar un nom que no hi hauria cap mena de problema perquè
aquest nom ja estigués canviat. Aleshores es donen precisament
molts problemes d’interpretació, perquè a més a més, a banda
d’aquesta problemàtica concreta, determinar si un nom és
masculí o és femení és un àmbit de discrecionalitat molt gran
que nosaltres considerem que és una mica absurd deixar aquest
marge de discrecionalitat quan creiem que és una qüestió que
bàsicament ha d’atènyer a la persona que porta aquest nom, i
per tant nosaltres creiem que efectivament és un problema
d’interpretació, però és un fals problema perquè realment això
no ocasiona cap problema i per tant és una previsió de la llei
que cal canviar.

Dit això, també he de dir que estem d’acord amb les
esmenes. Em sembla que l’esmena número 1 el que fa és...
ampliar més el focus, i per tant preveure tota una altra sèrie de
problemàtiques vinculades amb aquest element i per tant ho
veiem bé; l’acceptaríem si cap grup, com que és una esmena in
voce, no té objeccions perquè es prengui en consideració. I pel
que fa a la segona també l’acceptaríem, i em sembla fins i tot
molt més correcta aquesta expressió “el fill gestat per la seva
parella”, realment, i entenc el motiu pel qual s’ha presentat.

Per acabar només vull dir que aquí durant el debat s’ha fet
a vegades referència a la filiació... o sigui, ha semblat que allò
que sigui realment un dret no sigui la filiació sinó la paternitat.
Vull recordar que el que és un dret és la filiació; la paternitat
bàsicament és una obligació, i per tant les persones que
assumeixen la paternitat són persones que estan exercint i que
estan assumint una responsabilitat molt gran, i ho dic, diguem,
amb expressions del tipus per exemple que la filiación se le
pueda dar...; bé, és que, clar, el problema no és que es doni la
filiació, el problema és que no es doni la filiació, ho dic en
aquest sentit. La filiació és un dret i per a un fillet sempre és
una bona notícia que en lloc d’una mare en pugui tenir dues,  i
per tant posar condicionants a aquesta possibilitat nosaltres no
ho veiem justificat, i des d’aquest punt de vista de la filiació
com a dret i la paternitat com a obligació, tot el reconeixement
a les persones que lliurament assumeixen aquesta obligació
d’assumir la pàtria potestat d’un infant.

I dit això, accepto les esmenes. No sé si cap grup tindrà
objecció que les prenguem en consideració. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Estarien tots els grups d’acord
amb la incorporació d’aquestes esmenes in voce?

Voleu un petit recés? Farem un petit recés, idò.

EL SR. PRESIDENT:

Agrairia que el Sr. Castells ens digués tal com queda la
proposició no de llei amb les esmenes in voce, per tenir-ho un
poquet més clar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, és que jo... sí, gràcies, Sr. President, és que jo, la meva
intervenció, la veritat és que com què jo no tenia les esmenes
del Grup Socialista al davant, suposo precisament que per
haver estat presentades fora de termini, he entès que era de
substitució del punt 1, però és d’addició, per tant, amb
l’acceptació d’aquesta esmena la proposició no de llei passaria
a tenir tres punts, els dos primers que hi havia en la proposició
no de llei original i un tercer punt que és el corresponent a
l’esmena presentada pel Partit Socialista.

Per tant, les esmenes consistirien a afegir un nou punt i a
modificar puntualment el punt 2, a l’última línia, quan parla
que “consent que quan neixi el fill de la seva parella”, posaria
que “consent que quan neixi el fill gestat per la seva parella”,
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és a dir, afegiríem o substituiríem el “de” per “gestat per”. Per
tant, aquestes serien les dues esmenes que acceptem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Idò donam per acabat el debat
i passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm... Sí,
Sra. Fernández, té la paraula.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias, pediría votación separada, por una parte los puntos
1 y 2 y por otra parte el 3.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs passam a la votació separada... no hi ha cap
problema per fer votació separada, no és veritat?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, Sr. President, no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 4291/17.

Passam a la votació dels punts 1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions.

Passam a la votació del punt 3.

Vots a favor?

11 vots a favor.

Doncs, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 4291/17, relativa a canvi de nom de menors
transsexuals i el dret de filiació de les parelles de dones
lesbianes.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	2) Proposició no de llei RGE núm. 5414/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat.
	1) Proposició no de llei RGE núm. 4291/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del dret de filiació de les parelles de dones lesbianes.

