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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix cap
substitució. No n’hi cap, no és vera?

Doncs, l’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón. Olga Ballester sustituye a Xelo Huertas.

Elaboració del dictamen del  Projecte de llei RGE
núm. 3126/18, de suport a les famílies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, l’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el
Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.

Atès que s’ha presentat una esmena per part de la Sra.
Montserrat Seijas i Patiño, integrant del Grup Parlamentari
Mixt, que no forma part d’aquesta comissió ni substitueix a
cap membre d’aquesta, se li considera un torn d’intervenció de
cinc minuts per tal que pugui defensar la dita esmena, si n’és
present o si ho desitja, amb el benentès, però, que, com que no
forma part de la comissió, no podrà prendre part a les
votacions.

Per tant, per defensar l’esmena RGE núm. 5107/18 té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas i Patiño, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a to thom. Bueno, he
presentado una enmienda, hemos presentado una enmienda al
artículo 22.1, cuyo título es Ayuda para menores víctimas de
violencia machista. Frente a la imprecisión del texto original,
que dice que se han de garantizar ayudas económicas sin
establecer concreción alguna ni cantidades mínimas ni
máximas, en esta enmienda se concreta con una prestación que
toma como referente el salario mínimo, ya que no sólo es
porque los indicadores de la vida en Mallorca son muy
elevados, sino que con menos cantidad del salario mínimo
pues no se puede vivir, no alcanza para enfrentar un proyecto
de vida mínimo, quedando en prestaciones lo contrario, en
prestaciones que están más destinadas a la propaganda política
que a igualar o responder a las carencias de las personas que
padecen esta situación de vulnerabilidad, es decir, menores
que quedan sin sostén económico o con parte del mismo
lesionado por la violencia machista.

En el caso de lesión de víctimas que cause discapacidad
igual o superior al 33%, como señala el relatado original, se
señala un 80% de este salario mínimo. El relatado original al
no establecer cantidades de prestación tampoco hay criterio
de proporción para esta situación de discapacidad. Se
establece como primera edad tope los 18 años cuando la ley
marca la autonomía de los ciudadanos que establece su

mayoría de edad, no obstante, se fomenta que estos jóvenes
realicen sus estudios prorrogando durante cuatro años,
duración de un grado, la prestación que facilitaría el término
de su formación. Para aquellos que decidan trabajar y al
inscribirse en los servicios de empleo del SOIB no reciban
oferta alguna pues que iguale o supere el salario mínimo un
tiempo de tres meses inscritos, tendrían derecho a pedir una
prórroga de esta prestación que iría prorrogando ante la
ausencia de oferta de empleo digna hasta dos años, es decir,
hasta los 20 años.

En definitiva, se establece una cantidad digna, se fomenta
el estudio frente a la incorporación laboral sin formación y se
vela por la incorporación de estos menores al sistema laboral
de la comunidad autónoma. Es fundamental que las ayudas
permitan a estos... a estas víctimas de la violencia machista
poder tener un plan de vida en igualdad, perder el sostén o
parte del mismo puede convertirse en una barrera muy
complicada que conduce a la exclusión y a la pobreza.

Gracias. Ésta es la argumentación para pedir el apoyo del
resto de los grupos parlamentarios para que esta enmienda
pues pueda incorporarse al texto. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Doncs, per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 5022, 5023,
5024, 5025, 5031, 5033, 5035, 5038, 5041, 5043, 5046,
5112 i 5124/18, té la paraula la Sra. Olga Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me gustaría
comentar que voy a retirar unas enmiendas puesto que ya se
han recogido en otro articulado, o puesto que en el propio
artículo se ha vuelto a rehacer. Me gustaría retirar la enmienda
5025, la 5031, 5035, 5038 y 5041.

Pues voy a comenzar a defender las enmiendas que nos
quedan, yo creo que todas ellas podrían aportar bastante al
texto.

Empezaré por la enmienda 5022, que es al artículo 22.1.
Este artículo habla de ayudas para menores víctimas de la
violencia machista, es un artículo con una... que ya ha habido
un debate en ponencia, es un artículo donde se proponen
ayudas para menores que se han quedado huérfanos de madre
por violencia machista, una situación muy dura para un menor
que además también pierde al padre, si es que se le puede
llamar así, porque además va a la cárcel. Una situación muy
dura para un menor que tendrá que pasar a custodia de algún
familiar por lo que ha de recibir una ayuda. 

El problema de este artículo es que sólo reconoce esta
situación en aquellos menores que se han quedado sin... cuya
situación proviene de violencia machista, es decir, que se han
quedado sin madre porque ha sido asesinada y el padre está en
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la cárcel. Pero fíjense que un menor pues puede encontrarse
en la misma situación, huérfano de uno de los dos
progenitores, huérfano de padre, por ejemplo, con una madre
asesina que está en la cárcel o bien un menor que también está
huérfano por ser hijo de una pareja monoparental. En estos
dos casos el artículo no prevé que la ayuda al menor se le
reconozca. Por eso, nosotros pedimos que el menor, que es al
que hace referencia este artículo, la situación es la misma
exactamente aunque el tipo de violencia entre los progenitores
es diferente al que redacta el artículo.

Por lo tanto, nosotros proponemos una enmienda para
añadir “ayudas para menores víctimas de violencia machista o
violencia doméstica”. Es verdad que en la ponencia se estuvo
comentado que violencia doméstica conlleva confusión puesto
que puede ser no entre los dos progenitores, por lo tanto, aquí
en esta comisión propongo poner “violencia machista o
violencia entre cónyuges”. Creo que estamos en un artículo
donde se hace referencia a la situación de vulnerabilidad en
que queda un menor y no estamos haciendo referencia en si
mismo al tipo de violencia que ha habido entre los
progenitores. 

Algo parecido, para no extenderme, algo parecido pasa en
el artículo, en el artículo... en la enmienda, perdón, en la
enmienda 5024, que es una enmienda al artículo 25.h). El
artículo 25 habla de medidas en el ámbito educativo, en el
punto h), aquí estamos ante el caso... el mismo caso que acabo
de redactar del artículo 22, puesto que en este artículo 25.h)
se proponen ayudas en cuanto a que estos que... menores que
se hayan quedado huérfanos por violencia machista sean
beneficiarios de las reducciones o  exenciones de tasas
educativas. Nosotros, como también es una ayuda a menores
que han quedado huérfanos de uno de los dos progenitores y
el otro pues está en prisión, pedimos que, además de
“violencia machista” se ponga también o “doméstica”, o lo que
es lo mismo, como pasó lo mismo en el mismo debate, que
doméstico puede llevar a confusión, de que no sea una
violencia entre los dos progenitores, proponemos aquí
“violencia machista o entre... debido a progenitores o entre
progenitores”.

Creo que la situación en la que se queda el menor es la
misma y una ley tiene que ser justa. Es cierto que en ponencia
se debatió que es para remarcar esta lacra que tenemos de
violencia machista, que estamos completamente de acuerdo,
pero estamos ante una ley que ante todo pues ha de velar por
la igualdad de derechos de todo aquel que va a ser afectado por
esta ley.

Seguidamente, tenemos la enmienda 5023 que es al
artículo 24.d), que habla de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral. Nosotros proponemos que en el apartado
d), donde se habla de la conciliación en el trabajo,
proponemos que se añada el apartado d), como posible medida
de conciliación impulsar la progresiva implantación del
teletrabajo en la empresa privada como en la administración.
Creemos que el teletrabajo es el futuro para la conciliación
familiar y hoy por hoy en muchos trabajos sí se podría llevar
a cabo.

Otra enmienda que para nosotros es importante es la
enmienda 5043, donde introducimos un nuevo artículo,
introducimos la visión de perspectiva de familia en todas
aquellas legislaciones o decisiones administrativas. Creo que
es muy importante que en una Ley de familia se incluya casi
casi lo que va a marcar que esta Ley de familia sea correcta en
un futuro y es que, a partir de ahora, gracias a esta Ley de
familia, todas las decisiones administrativas, o la legislación
que se vaya haciendo va a tener en cuenta la familia. Creo que
sería un grave error que dentro de una Ley de familia no se
incluyera, efectivamente, esa perspectiva de familia que a
partir de ahora deben tener todas las leyes.

Después otro artículo que también quisiera destacar, es...
otra enmienda, perdonen, es la 5170, es una enmienda donde
añadimos una disposición adicional octava, y pedimos que
todas las prestaciones que se hagan, o que se otorguen a las
familias que están establecidas en el artículo 5, todas las
prestaciones se hagan por un criterio de renta per cápita, o
bien con el criterio de la universalidad. Hoy por hoy algunas
prestaciones que requieren de revisión de renta sí que se
hacen por renta per cápita, pero no todas. Nosotros creemos
que no es lo mismo valorar la renta de una familia que tenga
tres hijos a que tenga cuatro, cinco o seis hijos, por lo tanto,
la renta debe ser per cápita, y no debe ser por la unidad
familiar. Y también que se haga por el criterio de la
universalidad, también pensamos que muchísimas ayudas se
deberían dar únicamente y exclusivamente por la situación en
la que se encuentra en ese momento la familia.

Después tenemos otra enmienda, también para nosotros
importante, que es la 5172. En esta enmienda, que me gustaría
decirle al presidente de la Mesa que la enmienda 5170 no sale
recogida en el texto de las votaciones y en el texto de... y la
5172 tampoco, si la pudieran anotar. La 5172, nosotros
queremos que en los municipios de Baleares se haga un plan
donde se recojan ayudas concretas para la familia, por eso en
esta enmienda 5172 proponemos crear una mesa de familia,
que sea interinstitucional, es decir, consejo, gobierno y
ayuntamientos, con el fin de establecer un plan de apoyo a las
familias en los municipios de Baleares. Y este plan tendrá
como objetivo introducir un paquete integral de compromisos
en los ámbitos competenciales de las corporaciones locales.
Creemos que las leyes muchas veces se aprueban pero quedan
sin concretar, es muy difícil la coordinación entre
instituciones para que no solamente las ayudas se optimicen,
sino para que efectivamente se redacte ese plan de ayudas. Si
está por ley pues es más fácil que esta coordinación se lleve
a cabo y este plan de medidas concretas en los municipios
pues se tenga que hacer.

Y por último también hay un par de enmiendas, es la
enmienda 5046. Proponemos la adición de un nuevo artículo,
un artículo de especial atención a embarazadas menores de
edad. Es cierto que en el artículo 11 ya habla en genérico que
las embarazadas menores de edad y en otras situaciones
tendrán que recibir una ayuda, pero nosotros, es un artículo
donde desarrollamos un poco más en qué debería consistir
esta especial atención a embarazadas menores de edad.
Consideramos que es una situación que tiene que tener...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, per favor vagi acabant.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... un punto -sí, sí-, un punto diferenciado.

Y nada más, bueno esto son las enmiendas principales. Me
gustaría que se reconsiderara sobre todo la 5022 y la
siguiente, que habla sobre ayudas a víctimas de violencia
machista, para que se amplíe a víctimas de violencia machista,
o de violencia entre progenitores.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Doncs per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca RGE núm. 5102,
5103, 5104, 5105  i 5106/18 té la paraula el Sr. Josep
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, al meu grup parlamentari
li queden cinc esmenes vives de les cinc que va presentar, o
sigui que, per tant, tenim un 0% d’efectivitat en la discussió
d’aquesta llei i, bàsicament, obeeixen a dos temes: una era
incorporar la categoria de les famílies amb dues llars, fruit
d’un procediment de separació o divorci, com a famílies que
també són dignes d’atenció per mor que les seves despeses
d’habitatge, que, com saben, és la despesa domèstica principal
d’una família, doncs evidentment es veuen duplicades perquè
són famílies que se senten en l’obligació  de mantenir dues
llars. Hem de pensar que, encara que el matrimoni es
dissolgui, el fet de tenir fills en comú, la família continua,
estructurada d’una altra manera, però continua i, per tant, em
sembla que és aplicable a aquesta situació el concepte
familiar.

I en segon lloc, teníem dues esmenes relatives a la
consideració de l’atenció primerenca en aquesta llei.
Aleshores passaré als dos temes, perquè els ho he pogut
passar a tots els grups, excepte al Grup Mixt, que, si m’ho
permeten, ara mateix li ho passaré. Continuo, en els dos temes
els he portat unes transaccions, unes propostes de transacció,
que evidentment com que també entenc que com que els ho he
donat ara, doncs puc entendre que potser en algun dels casos
hagin de prendre’s el seu temps per considerar-ho i per tant,
potser tenir-ho en compte de cara al ple.

En primer lloc, però, faig una proposta de transacció fruit
del debat que vam tenir en ponència de l’esmena 5103, que fa
referència al concepte de la família amb dues llars. Per tant,
és una esmena que, en cas que rebés el suport majoritari de la
comissió, afectaria, hauria d’implicar l’acceptació de la 5102
i la 5104, que no són més que esmenes accessòries a aquesta.
És a dir, la principal és la que parla del concepte d’aquest nou
article que jo proposo, article 7 bis, que defineix el concepte

de família amb dues llars, l’accessòria seria la que va a
l’article 5, que parla de la relació de tipus de famílies que són
mereixedores de protecció, lògicament aquesta s’hauria de
citar. I l’altra esmena, la 5104, que fa referència a la
incorporació d’aquesta realitat al preàmbul, a l’exposició de
motius. Per tant, per això dic que és una transacció sobre una
esmena, però que afectaria les tres.

Com veuran en el text que els he passat, la proposta que els
faig, fent-me ressò dels comentaris més favorables que hi va
haver en ponència, és deixar clar que els ajuts a aquestes
famílies, primer es reduirien a l’àmbit purament fiscal, que és
el primer apartat de les mesures de suport que recull la llei.
Aleshores aquí hem canviat..., els he portat els dos textos, el
text original i el text de la transacció, i en lloc de, diguem
l’imperatiu, que aquestes famílies tindran dret a aquests ajuts,
diguem que “podran tenir dret a aquests ajuts”, perquè
s’incorpora al final un requisit addicional que és que tinguin
una renda que estigui per sota dels llindars que es fixin
normativament, ja siguin per llei o ja sigui per reglament,
quedaria configurat de manera que aquestes famílies que han
de sostenir dues llars, quan algun dels progenitors estigui per
sota dels llindars de renda que es determinin normativament,
podran ser mereixedors d’aquests ajuts.

A mi em sembla que aquesta transacció permet
perfectament donar el pas d’incorporar aquesta realitat
familiar dintre d’una llei de suport a les famílies, tenint en
compte que realment és una situació de desavantatge respecte
de les famílies que tenen una estructura clàssica, amb dos
progenitors convivint sota el mateix sostre. I, a més a més, jo
crec que és coherent amb la llei, és a dir, la llei, de fet, és una
llei de suport a les famílies, no a les famílies en situació
vulnerable, que, de fet és el que és, és a dir, el títol és a les
famílies, el que passa és que després redueix les mesures de
suport a unes situacions de vulnerabilitat molt concreta, amb
aquesta esmena el que faríem seria ampliar el ventall
d’aquestes situacions de vulnerabilitat, perquè, insistesc, tal
com ha quedat la transacció, no només ens referim a dues
llars, sinó a dues llars i per sota d’uns llindars de renda que es
determinin normativament.

Després, també, la mateixa llei, a l’article 2, lletra c), parla
del principi d’universalitat, o sigui, parla del principi que
aquesta llei s’ha d’aplicar universalment a totes les famílies,
per tant, no entenc l’objecció que diu que si incorporéssim
aquestes famílies amb dues llars, estaríem ampliant en massa
el focus d’actuació d’aquesta llei, quan, precisament, la llei ja
parla d’aquest principi d’universalitat. I, fins i tot, a l’article 4,
lletra b), quan parla de l’àmbit d’aplicació de la llei, no només
apliquen a les famílies, que és la lletra a), sinó també a les
persones individuals.

Per tant, és a dir, és una llei que té un concepte de família
molt ampli, que també, evidentment, pot fer referència a
persones individuals i, per tant, em sembla que aquesta nova
categoria, que jo els vaig proposar, crec que entra... és
totalment coherent amb la mateixa orientació de la llei.
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Això pel que fa a aquestes tres esmenes, la 5102, 5103 i
5104, que fan referència a la categoria de les famílies amb
dues llars.

Pel que fa referència a la consideració de l’atenció
primerenca, jo aquí mantinc dues esmenes, la 5105 i la 5106.
La veritat és que la 5105, gràcies a una esmena que es va
incorporar del Partit Socialista, no és tan necessària com quan
la vaig presentar, perquè, de fet, ja no fa referència a l’atenció
primerenca, però ens preocupa que es continuï fent referència
en aquest article -ara els ho llegiré-, a la lletra a), perdó, a la
lletra b), “que aquestes actuacions han de ser gratuïtes per a
les famílies que les necessitin”. És clar, com que vam ampliar
el focus de 0 a 12 anys, és clar, “aquestes actuacions han de
ser gratuïtes per a les famílies que les necessitin”, a nosaltres
aquesta segona frase ens sembla innecessària, primer,
precisament perquè defensem la universalitat d’aquesta
atenció, perquè, és clar, però és que, a part la frase és
totalment ambigua, perquè “aquestes actuacions han de ser
gratuïtes per a les famílies que les necessitin” sembla que es
refereixi que no tenen doblers per pagar-s’ho, sembla que es
refereixi a això, però, es clar, les famílies que les necessitin,
doncs és clar, totes les famílies que les necessitin és com a
una redundància, perquè, a més, es pot entendre que
simplement són les famílies que es troben en aquesta situació,
no només que no puguin pagar-s’ho, sinó que es trobin en
aquesta situació. Per tant, a nosaltres ens sembla que és una
confusió innecessària i, per tant, mantenim l’esmena de cara
a poder transaccionar l’eliminació d’aquest segon punt.

I pel que fa a l’article 28, nosaltres, bé, també érem
partidaris de treure la referència a l’atenció primerenca, que
ja ha desaparegut a l’article 16, però es manté a l’article 28.
Això, per què? Perquè, com saben vostès, l’atenció
primerenca és una problemàtica que s’ataca des de diversos
serveis, els serveis socials, els serveis educatius i els serveis
sanitaris, i creiem que aquesta referència vaga a l’atenció
primerenca, sense clarificar exactament a quins serveis es
refereix, essent, com és, una llei de caràcter social, crea
confusió i, per tant, pot ser invasiva també del servei d’atenció
primerenca per excel·lència, que és l’educatiu, perquè, en
principi, som partidaris que aquesta problemàtica es detecti i
es tracti a l’àmbit educatiu, que creiem que és el seu àmbit
natural d’actuació respecte d’aquesta problemàtica.

Nosaltres creiem que aquestes referències tan vagues i
ambigües a l’atenció primerenca creen confusió, tenint en
compte que, a més a més, com ja vam comentar en ponència,
que hi ha un projecte de llei de la infància que fa una
regulació, no del tot satisfactòria, però més àmplia i més
completa de l’atenció primerenca. Creiem que seria molt
millor que tot aquest tema anés a la llei de la infància, per quin
motiu? Doncs, perquè l’atenció primerenca és un dret de
l’infant, no és tant un dret de la família com un dret de l’infant.
Per tant, nosaltres podem entendre que en aquesta llei es faci
referència a l’atenció primerenca, però creiem que no és el
lloc oportú per regular-ho, sinó que, si de cas, s’hauria de fer
referència, una revisió, perdó, a la llei de la infància, que, com
saben, doncs segueix el seu curs.

Això pel que fa a les esmenes que manté vives el meu grup.

Pel que fa a les esmenes de la resta de grups, em referiré
a les que s’han presentat fins ara dels grups que m’han
precedit, i a la meva segona intervenció doncs faré referència
a les del Grup Popular, que ens faran l’explicació tot seguit.

Respecte de les esmenes de la Sra. Seijas, jo, sincerament,
Sra. Seijas, i aquesta és una discussió que hem tingut en altres
ocasions, crec que, d’acord amb el nivell de concreció de la
llei, l’esmena que vostè ens presenta és massa concreta, quan
nosaltres ja tenim, com a parlamentaris, la manera d’incidir en
aquest debat. A banda de les eines bàsiques del control
parlamentari, que ja sé que a vostè li semblen insuficient,
tenim l’essencial per a aquesta esmena que vostè ens proposa,
que és la Llei de pressuposts, que és una normativa legal com
aquesta, i jo crec que l’àmbit adequat per concretar això, en
cas que vostè no estigui satisfeta amb l’aplicació que en faci
el Govern, és la Llei de pressuposts, perquè amb la Llei de
pressuposts, doncs, el que vostè cerca aquí es podria
aconseguir perfectament. I, en canvi, aquesta és una llei que si
arribem al nivell de detall que vostè demana amb aquest tema,
hauríem d’entrar en el detall amb tots els temes, i hauríem de
concretar exactament quina és la quantia o quins són els
criteris per determinar la quantia dels diversos ajuts.

I pel que fa a les esmenes del Grup Mixt, concretament de
Ciutadans, jo ja vaig manifestar en el debat en ponència que
em semblava molt justificada la no distinció entre violència...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, vagi acabant, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, acabaré immediatament, Sr. President-, entre violència
domèstica i violència masclista. En els casos, concretament
em referesc a les esmenes 5022 i 5024, em sembla..., l’únic
dubte que tenia o l’única reserva era amb el terme
“domèstica”, com que vostè ha proposat que sigui “entre
cònjuges”, em sembla molt adequat i, per tant, donaré suport
a aquestes dues esmenes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
les RGE núm. 5126, 5129, 5130, 5131, 5132, 5134, 5135 i
5137/18, té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Primer,
començaré dient que retiram dues esmenes, la 5126 i la 5137;
la 26 es referia al tercer sector com a forma de representació
de les famílies i, evidentment, no ha de ser com a tal, per tant,
queda retirada. I la 5137 es referia a l’article de dones
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embarassades i, en aquest cas, es referia a una ajuda com a
parelles de joves i tampoc no era el lloc adient, per tant, també
la retiram.

Pel que fa a la resta de les esmenes que hem presentat,
queden defensades amb els seus termes i ja en el debat del Ple
les defensaré, però, en tot cas, que així en quedi constància.

De les presentades per la resta dels grups parlamentaris,
faré  la votació que vaig fer en el seu moment en ponència,
excepte a les 5024 i 5022 del Grup Ciutadans, que ha canviat
“amb els seus progenitors” i, per tant, hi estam d’acord.
Pensam que s’han de donar ajudes a aquests infants, perquè
tenen els mateixos drets.

I a la 5102, 03 i 04 de MÉS per Menorca, que també ha
especificat així com se li va demanar en ponència, també les
votaríem a favor.

La resta, com dic, qued a l’espera de les explicacions i en
el seu moment, en el plenari, ja farem el debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 5142, 5143, 5144, 5145,
5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5155, 5156,
5157, 5158, 5163, 5164, 5165, 5166 i 5167/18, té la paraula
la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, des
del nostre grup, com saben, no presentàrem esmena a la
totalitat d’aquesta llei, perquè, com tots vostès ja saben,
presentàrem una proposició de llei de suport a la família i a la
maternitat, que, encara que coincidia en gran part amb el que
presenta el Govern amb aquesta llei, doncs ens va ser
rebutjada; però sí que presentàrem una trentena d’esmenes
parcials, amb l’objectiu d’intentar millorar el projecte de llei
del Govern i amb l’objectiu d’intentar consensuar al màxim
possible les nostres propostes, perquè el que sí que tenim clar
és que una llei com aquesta, una llei de suport a les famílies és
necessària a la nostra comunitat autònoma.

Bé, en el transcurs de la ponència, se’ns han acceptat o
transaccionat un total de 8 esmenes, però ens n’han rebutjat 20
que queden vives i que esperam que durant aquesta comissió
a l’aprovació del Ple puguin ser revisades o repensades. Per
exemple, bé, em referiré una mica en general, perquè no
donaria temps una per una detallar-les, però, per exemple les
esmenes des de la 5142 a la 5152, que no s’han acceptat i, al
nostre entendre, no pretenen més que millorar el text.

Voldria referir-me aquí, per exemple, a l’esmena que
demana reconeixement de la família com a estructura bàsica
de la societat, on es desenvolupen les persones i on es demana
l’obligació dels poders públics de suportar-les i protegir-les,

nosaltres no entenem què hi veuen d’estrany en aquesta
afirmació, sincerament, però bé, no ha estat acceptada.

O, per exemple, que no es vulgui incloure dins les famílies
que necessiten una especial protecció, les famílies que tenen
majors al seu càrrec, sempre que aquests no tenguin unes
rendes suficients. Nosaltres pensam que sí que s’haurien
d’incloure en aquesta consideració, ja ho vàrem explicar així
en ponència i, bé, voldria fer una mica de parèntesi: dir que
seria una mica el mateix cas que el que ens explicava el Sr.
Castells abans amb la seva esmena de les famílies amb dues
llars, no?; perquè sí estaria dins aquesta categoria una família
amb dues llars i no, en canvi, una família que té majors al seu
càrrec, vull dir, l’argument que em varen posar en ponència va
ser que estaria tothom aquí inclòs. No, doncs, jo pens que sí
que s’hauria de tenir en consideració.

Tampoc no entenem que no considerin adequat que es
demani l’obligació d’incloure en els pressuposts de la
comunitat un informe de pressió fiscal a les famílies, pensam
que seria molt positiu o que no trobin bé que s’hagi de fer un
pla fiscal de suport a les famílies.

Per altra banda, especial importància donàvem nosaltres a
les nostres esmenes referides a la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, des del nostre grup pensam que la
manera més efectiva i necessària per donar suport a les
famílies són, precisament, les ajudes i les mesures concretes
que puguem donar per a la conciliació. Sorprenentment per a
nosaltres, tampoc no han estat acceptades aquestes.

Per altra banda, un capítol a part ens mereix la protecció a
la maternitat, a la llei el Govern en parla ben poc, podríem fins
i tot dir que hi passa de puntetes, i nosaltres pensam que té
molta més importància que això i, en conseqüència, havíem
presentat una esmena d’addició d’un nou títol, que també ha
estat rebutjada; una esmena que l’únic que pretenia era que
qualsevol dona que vulgui ser mare tengui els mitjans
necessaris per poder-ho fer, no pretenia absolutament res
més, i tampoc no entenem per què no és mereixedora del seu
vot favorable.

Igualment, pensam també que a una llei de suport a les
famílies no hi podia faltar un capítol dedicat a la cura dels fills
en casos de separació o divorci. A altres comunitats
autònomes, com és a Catalunya, ja ho han inclòs, amb el
suport de grups com Podem, i ens sap greu que no hagi estat
igual aquí. El Pi ha presentat també una esmena similar a la
nostra o igual, però ni l’una ni l’altra no han tengut acceptació,
i pensem que és una llàstima perquè quedaria una llei molt
més completa.

Quant a les esmenes que sí se’ns han acceptat, destacar,
per exemple, la referida a garantir una educació inclusiva dels
infants o la que demanava la posada en marxa de les escoles de
pares i mares, amb l’objectiu d’ajudar les famílies que puguin
desenvolupar adequadament les seves funcions cuidadores,
educatives i socialitzadores.
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I també les que feien referència a mesures concretes en
matèria de cultura, d’esport, d’oci, de temps lliure, de noves
tecnologies, consum; bé, aquestes han pogut ser incorporades
i, bé, n’estam contents.

No així d’altres tan importants, per exemple, com les fetes
en matèria d’habitatge, simplement perquè demanàvem que
s’inclogués també la compra de l’edifici, no només el lloguer.

Quant a les esmenes de la resta de grups, bé, nosaltres, en
principi, mantindríem el vot que vàrem fer en ponència, menys
en aquelles a les quals es pugui presentar qualque canvi al llarg
d’aquesta sessió, que estudiarem i veurem si canviam el vot o
no, ja sigui avui en comissió o bé el dia del Ple.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista, la RGE núm. 5183/18, té la paraula la
Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

... jo ara mateix tenc el dubte que crec que aquesta esmena
que ens quedava viva va ser aprovada en comissió, per tant,
nosaltres no teníem cap esmena viva.

(Pausa)

Que hi havia una proposta de transacció d’incorporar-la a
una disposició addicional i al final va quedar aprovada amb els
termes que el meu grup va plantejar, però es va aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, botam... el torn del Partit Socialista el deixam per
a després. Passam al Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
per defensar les esmenes RGE núm. 5208 i 5209. Té la
paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bon dia, gràcies, Sr. President. Per fer un resum del
resultat de les esmenes presentades per Podem, dir que vam
presentar un total de 28 esmenes de les quals n’han estat
acceptades i transaccionades bona part, pel que el resultat ha
estat ben positiu.

Vam presentar esmenes relacionades amb les famílies
monoparentals, totes dirigides al reconeixement de possibles
greuges que pateixen aquestes parelles de dones en què no
se’ls concedeix el dret de registrar els seus fills o filles en el
mateix hospital front a les famílies heterogènies, atenent que
és una competència estatal vam retirar-les.

Bé, també vam presentar altres esmenes relacionades amb
el reconeixement de la problemàtica existent a les Illes

Balears de l’accés a l’habitatge, tant a l’exposició de motius
com a un article, les quals van ser acceptades.

De les esmenes que queden vives en tenim dues, la 5209,
en la qual volem fer un canvi de títol, de reconeixement al dret
de la maternitat lliure i decidida, i és que el sistema
internacional de drets humans reconeix que les dones tenim
drets reproductius que han de ser reconeguts i protegits pels
estats. Aquests drets  reproductius inclouen el nostre dret a
decidir entre procrear o no procrear, e l dret a decidir quan
procrear, el dret a rebre informació i accés a mètodes segurs
i eficaços de control de la fertilitat i el dret a rebre serveis
gratuïts de salut quan decidim interrompre un procés de
gestació en marxa.

Per una altra banda, hem d’encaminar-nos també cap a la
igualtat plena i a l’absència d’etiquetes per aconseguir la
integració plena i absoluta. Per això és indispensable
l’elaboració de lleis que sancionin la discriminació en aquest
aspecte, que permetin que qualsevol persona se senti
realitzada i no vetada per la seva manera d’estimar o
d’expressar-se i viure la seva sexualitat. Hem de legislar per
a totes les persones, independentment del seu gènere,
condició o sexualitat, perquè puguin accedir a l’adopció i al
seu dret a la paternitat o maternitat.

Respecte de l’esmena 5208, on, en el punt 3 de l’article...,
crec que és de l’article 11, trobem que hauria d’eliminar-se la
part darrera d’aquest punt 3, no diu que, per una banda es
reconeix el dret de les persones soles i que formen part
d’unitats de convivència no familiars, també poden ser
destinatàries de les prestacions i dels serveis de suport; però,
en aquesta darrera part d’aquest article, en el moment en què
li dones un dret, li lleves, quan així ho previngui la normativa
sectorial aplicable. Des del nostre punt de vista, equiparem el
dret de les famílies a les persones soles o que formen part
d’una unitat de convivència, no volem excloure ningú.
Considerem que en aquest punt, si no se suprimeix la darrera
part d’aquest punt, almenys s’hauria de suprimir la paraula
“sectorial”, i per això demanem una transacció en aquest
aspecte, i deixar una expressió genèrica referida a la normativa
aplicable, sense la restricció addicional que suposa la paraula
“sectorial”, perquè pensem que es pot córrer el risc que el que
diu s’utilitza per limitar o restringir encara més la situació de
les persones soles, amb aquesta remissió a la normativa
sectorial.

Comentar a la Sra. Olga Ballester, de Ciudadanos, que una
de les esmenes comentades sobre la necessitat de la
coordinació interinstitucional, va ser presentada pel Grup
Parlamentari Podem, l’esmena 5211 i va ser acceptada i
inclosa a la llei, a la disposició addicional cinquena quinquies. 

Per ara deixarem per al ple el debat de la resta d’esmenes
que tenim vives. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Doncs pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca..., bé passam al torn a favor o en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bon dia, gràcies, Sr. President. Bé, intentaré respondre el
millor..., si  no m’ho he apuntat... Bé, primer dir que és la
primera Llei de família que fa falta, igual com vostès diuen,
que intenta defensar la pluralitat, la pluralitat de famílies i
sobretot la dels més vulnerables, per tant, crec que és un pas
molt important. De les 122 esmenes, inicialment 73 s’havien
aprovat, transaccionat o retirades, ara n’hi hem de sumar més,
i 44 varen ser rebutjades, i ara veurem que les retirades i això,
encara serà el percentatge molt menor.

Si voleu anam per ordre d’intervencions. Respecte de
l’esmena de la Sra. Seijas, dir que no es pot concretar tant,
com ja ha dit el Sr. Castells, i ho regularà el decret que s’ha de
fer abans d’un any, una cosa molt concreta.

Respecte de les de Ciutadans, que ja també n’ha retirades
crec que 5. A veure, havia mantingut “violència domèstica” i
no existeix legalment aquest terme. Primer, ha parlat de
violència entre cònjuges, cònjuges implica matrimoni, no?
No, no ho sé legalment, jo no som de dret, per tant, jo això no
puc apreciar ara, si de cas en el ple ja se li respondrà. I de
totes maneres, després ha parlat de progenitors, de violència
entre  progenitors, és a dir, ha emprat les dues opcions,
“violència entre cònjuges” i “violència amb progenitors”, no
sé si quina seria la que voldria que acabàs final, i  això ja
implicaria els altres articles a què fa referència el mateix
concepte.

Què més? I tenir en compte que s’empra “violència de
gènere” com a un discurs de discriminació positiva, perquè és
una violència estructural. Quan hi ha orfandat per altres
motius, és evident que estan protegits. Per tant, en aquest cas
es fa aquesta incidència perquè és una violència estructural
com saben vostès, perquè en 48 hores ja hi ha 4 senyores
assassinades per culpa d’aquest tipus de violència.

Respecte del teletreball, és un més dels sistemes per
conciliar, però n’hi ha d’altres, no hem d’apurar tant. 

Allò de perspectiva de famílies no ho veiem clar.

I després les 5170 i 5172 no les he trobades, no sé si era
per allò de la renda per càpita.

I també mencionar-li que les embarassades menors ja
tenen cobertura perquè tenen cobertura com a menors i, per
tant, ja està coberta aquesta part...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Han canviat de nom? 5109 i 5111, d’acord, després ho mir,
si de cas.

Respecte d’El Pi, que n’han retirat dues, i allò de
progenitors, veurem com queda si queda progenitor, si queda
cònjuge i a veure què fem.

I respecte MÉS per Menorca, perdó, que m’ho he botat,
aquestes dues transaccions que ha proposat respecte de les
famílies de dues llars, inicialment hi estàvem en contra,
perquè és igual com si fos una família, igual que quan tu
t’independitzes de ca teva, evidentment que té un handicap,
però, com que ja està protegit pel nivell de renda, és evident
que si no arriba a un nivell de renda estaran protegides. De
totes maneres permeti’m ara, amb aquesta transacció, que ho
estudiï i valori tant una, la 5103, com la 5016, perquè, a veure,
em sembla que vostès a Menorca tenen una fundació i els
mecanismes no són els mateixos i a Mallorca i Eivissa no
existeix. Per tant, això d’atenció primerenca no és una
duplicitat a Mallorca i a Eivissa.

I respecte d’això de les famílies de dues llars, hem d’anar
alerta..., no hem de dir que la família normal sembla que és...
o normal entre cometes, o el que es consideri normal,
desprotegida, crea moltes classificacions com vostès també...,
majors a càrrec. Hem d’anar segons la renda, segons els
ingressos que tengui, o les dificultats que tengui una família,
perquè pot haver-hi majors que estan estupends i que tenguin
una bona tal i, per tant, no entrar dins la categoria de ser
protegit.

Què més? Respecte  del Partit Popular, majors a càrrec,
això que les famílies es protegeixen per la renda, no perquè
tenguin un major a càrrec. La perspectiva de família és evident
que és una Llei de famílies, i la conciliació  laboral s’ha
intentat i es du a terme.

Respecte de la Llei d’habitatge, ja hi ha una Llei
d’habitatge i també ho hem posat com articulat nou, el que
passa és que no posam compra, posam lloguer, perquè la
compra és una cosa més que desiguala. Aleshores, més val que
hi hagi més gent en lloguer que no en compra.

Tota la llei dóna suport a la família, el que passa és que tal
vegada tenim una concepció diferent, però jo crec que el que
està bé d’aquesta llei és que és prou plural.

Respecte de Podem, en queden dues. El mateix, que
persones soles no és una família, però bé, és la concepció. És
que si no què és família? Si no, seria una protecció universal
a tothom, com que és una Llei de família. I tenir en compte
que també hi haurà una llei de la infància i per tant, alguns
d’aquests aspectes es podran tractar en aquesta nova llei que
hi haurà.

I crec que.., bé, revisarem les esmenes vives i si de cas en
parlam en el ple.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Seguim amb el torn a favor o  en
contra de les esmenes. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que amb aquesta llei
hem fet un esforç de consensuar, s’han acceptat la meitat de
les esmenes, se n’han transaccionades moltes i ara les que
queden vives per part del Grup Socialista les votarem en
contra perquè pensam que transmet un caire conservador a la
llei el qual no compartim. 

Començaré per les esmenes del PP. L’esmena 5145 o 46,
que fa referència a les famílies amb majors a càrrec, per al
Grup Socialista això per se no necessàriament ha de ser una
situació familiar que impliqui més necessitat de protecció. En
canvi, sí és objectivament una situació de més protecció tenir
majors a càrrec en situació de dependència o discapacitat, pots
conviure amb ta mare i que estigui perfectament i això no et
fa una família amb especial vulnerabilitat o d’especial
protecció.

Després trobam el paquet referit a esmenes de pressió
fiscal, o un informe que valori l’impacte dels pressuposts
sobre les famílies. Nosaltres no compartim el plantejament
neoliberal de la fiscalitat del Partit Popular. I nosaltres el que
defensam és que per garantir uns bons serveis públics per a les
famílies necessitam una fiscalitat solidària i redistributiva.

Respecte de les esmenes que fan referència a les mesures
de conciliació, amb algunes estam d’acord, però pensam que
el projecte de llei les recull de manera molt més sintètica al
redactat.

A mi m’ha sorprès la referència que fa el Partit Popular a
la voluntària corresponsabilitat en les tasques i obligacions
familiars on diu: “respectant el lliure acord de les parts en la
distribució de les mateixes”, com si un es pogués adscriure de
manera lliure, no?, o voluntària a l’obligació del Codi Civil.
Des del meu grup, apostam per la xarxa pública de 0-3, més
que per subvencions particulars a famílies per anar a escoletes
privades i no entenem aquestes ajudes per conciliar les
persones aturades.

La 5163, pensam que una comissió interdepartamental ha
de ser un instrument que reglamenti el mateix govern, si així
ho considera, i no objecte de la lle i. A més, el Consell
d’Infància i Família aglutinarà diferents institucions, Govern
amb diferents institucions a les nostres illes i societat civil, en
aquesta matèria.

Després, també presenten algunes esmenes per reintroduir
una llei derogada com és la Llei de protecció de la maternitat,
i jo crec que amb aquesta llei hem de posar en valor que tenim
un article específic que parla de protecció de la maternitat, el
reconeixement de la maternitat lliure i decidida i el suport
institucional que s’ha de garantir per part del Govern.

Després, també es pretén tornar a debatre un tema que...
bé, a ver si a la tercera va la vencida, però jo crec que ha
quedat clar que tampoc, és la custòdia compartida per defecte.
No repetiré els arguments que ja hem dit altres vegades, no
només perquè el nostre Codi Civil vigent no impedeix que
s’apliqui la custòdia compartida imposada pel jutge, sempre i
quan aquesta estigui sustentada sobre la corresponsabilitat. La
realitat, a més, ens diu que les mares i els pares, amb fills i
filles que tenen una custòdia compartida imposada en
acomplir els 18 anys la deixen, perquè això no funciona i, a
més, el que fem és obligar els nins i les nines a fer-se adults
massa ràpid, als joves fer-se adults massa ràpid, perquè al final
són ells els que han de mitjançar.

Respecte  dels plans de parentalitat, això ja és un recurs
existent a la mediació familiar, aquests sempre han d’estar
destinats a aquelles famílies que acorden una custòdia
compartida, les parts l’han d’acordar de mutu acord i si no
nosaltres defensam que ho decideixi el tribunal.

Respecte  de les esmenes que fan referència a la
perspectiva de família, pensam que si ja s’incorporen al
projecte de llei els informes d’impacte familiar i si tot e l
Govern ho ha de tenir present, ja es recull d’una manera
implícita aquesta perspectiva de familia en els projectes de
llei.

Esmenes de Ciudadanos. Vostès volen fer una equiparació
de les víctimes de violència domèstica amb la violència
masclista. La Sra. Vilaret ha comentat que és complicat definir
de manera jurídica el concepte de violència domèstica. Amb
la Llei de violència de gènere trobam que tenim una llei
integral i que això està perfectament definit a nivell jurídic i
la nostra llei d’igualtat també ho contempla així. Aquesta
dificultat sí que la trobam en els casos de violència domèstica.
A més, per a nosaltres no és equiparable ni molt manco el risc
social de la violència masclista amb el risc social de la
violència domèstica, les dades crec que són molt diferents i
no estan fonamentades en una desigual situació de poder entre
les dones i els homes. Enguany ja són 21 les dones víctimes
per violència de gènere a Espanya, 14 orfes per violència
masclista. En el 2015, 60 dones assassinades per violència de
gènere i 9 per violència domèstica. A Balears, el 2014, vàrem
tenir assassinades tres dones per violència masclista, el 2015
una i el 2016 sis. Tenim un orfe cada 6 dies per violència de
gènere, 8 de cada 10 dones assassinades per violència de
gènere tenia fills i filles i, com hem comentat, ja duim 14 nins
i nines orfes de violència de gènere en el que duim d’any a
Espanya.

Per tant, no consideram que la violència domèstica, tot i
sent greu, no té el component social i, per tant, el risc social
que la llei li atorga igual que la violència de gènere. A més,
pensam que es una de les mesures més importants d’aquesta
llei, garantir uns ajuts econòmics als orfes per violència de
gènere, convertir-nos en una de les comunitats autònomes
pioneres que dissenya ajudes d’aquest tipus i podem completar
les pensions dels orfes per violència masclista, que han anat
fins i tot al Senat a reivindicar una millor retribució a la seva
situació personal.
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Respecte d’altres esmenes, l’esmena 5124 de Ciudadanos,
per sufragar despeses d’inici escolar i 0-3 anys, en primer lloc
dir que a través de les esmenes als pressuposts generals els
diferents grups podran proposar millores a les partides que
considerin, a més que els ajuntaments ja preveuen
convocatòries específiques a aquests efectes com per les
ajudes socials que s’atorguen.

Respecte de les esmenes de MÉS per Menorca, és veritat
que aquesta llei jo crec que una de les coses positives que té
és que té un concepte de família molt ampli, molt universal, de
reconeixement de la diversitat i les múltiples tipologies, però
si baixam d’allò general o de l’universal al concret, al
particular, i, a més, li afegim un plus com és l’article que fa
referència a situacions familiars amb necessitats de més
protecció, és a dir, ja no estam en l’universal sinó que baixam
a aquesta particularitat amb el plus de la major protecció,
pensam que les famílies amb dues llars no han de ser per se un
motiu d’un factor de més protecció, perquè pensam que això
és retrocedir en la consideració social de les persones
divorciades després de quatre dècades d’haver conquerit un
dret com és el dret al divorci. Si aquestes famílies tenen
problemes a nivell social o de dificultats econòmiques perquè
no poden sufragar les despeses i no poden fer-se càrrec de les
despeses derivades de la criança, crec que es poden acollir
perfectament al punt c) o al punt e) d’aquesta llei, que preveu
situacions específiques per temes de pobresa en general o
problemes econòmics. 

Respecte de l’esmena 5105, nosaltres vàrem presentar una
esmena per tal d’ampliar la cobertura dels serveis de
rehabilitació adreçats als infants valorats pels equips
professionals regulats a tals  efectes, i no compartim la
supressió, sinó que pensam que aquestes mesures tècniques en
matèria de serveis socials s’han d’augmentar i que és un gran
avenç que no està a cap altra llei d’altre rang superior i que sí
ho recollirem a les Illes Balears. 

Respecte de l’esmena que ha fet referència a Podem,
aquesta llei reconeix de manera clara el dret a la maternitat
lliure i decidida, crec que vàrem fer un esforç a ponència per
canviar el títol de manera que satisfeia una mica més a tots els
grups representats d’aquesta cambra i crec que ens hem
d’alegrar que aquests dies hem pogut conèixer que, a així com
vàrem fer des del Govern de les Illes Balears, el Govern
d’Espanya ha retornar els drets a les dones..., a les parelles de
lesbianes en l’accés a les tècniques de reproducció assistida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Montserrat Seijas i
Patiño.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo reincidir en lo
importante que me parece que quede en la ley marcada una

referencia a un mínimo de las ayudas que se tengan que dar a
los menores víctimas de violencia machista.

Y también el tema de que al fijar la edad inicial en los 18
años y ser prorrogable, bien por vía estudios o bien pues
porque no se encuentra trabajo, pues también es un poco una
forma de motivar e  intentar que estos jóvenes pues que no
caigan en dejar los estudios, estimularlos y que se incorporen
al mercado laboral con todas las garantías. Entonces, solicito
nuevamente al resto de la cámara pues que lo tenga en cuenta
y si no pues nada, volveré a reintentarlo en el plenario.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Primero aclarar lo de las enmiendas
5170, que es una enmienda que corrige a la 5109. Y después,
la enmienda 5172 que es la enmienda que corrige a la 5111.
Es para aclarar un poco donde se encontraban estas enmiendas. 

Bueno, únicamente dedicaré el tiempo a defender la
enmienda 5022 y la enmienda 5024. Yo creo que ambas
enmiendas están hechas para describir una situación dura que
tiene un menor y, por lo tanto, proponen ayudas para ese
menor. En el artículo 22 propone ayudas a menores que se han
quedado huérfanos de madre por violencia machista, por lo
tanto el padre está en prisión, por lo tanto, es un menor
huérfano en una situación muy dura, y la administración tiene
que ayudar con una ayuda a ese menor. Pero nosotros, además,
proponemos que ese menor huérfano debido a que su madre
ha muerto asesinada y el padre está en la cárcel, esa misma
situación la puede tener un menor que vive con una pareja
monoparental, es decir, no hay violencia machista, o que la
madre haya matado al padre. Creo que estamos ante... estamos
hablando... es un artículo que se refiere a la situación en la que
se queda el menor huérfano de uno de los padres y con el otro
en la cárcel. 

Por lo tanto, creo que una ley está muy bien defender, o
sea, poner en valor esta lacra, como hicimos en la ponencia,
o sea, que se quiere poner encima de la mesa esta lacra de
violencia machista, lo que pasa es que estamos ante un artículo
que propone ayudas específicas para un menor en una
situación específica, una situación de una gran vulnerabilidad
y muy dura que puede tener... pero donde la situación es la
misma aún en la violencia entre los dos progenitores haya
sido, o entre los dos cónyuges, haya sido de uno a otro
diferente que no sea violencia machista. 

Por lo tanto, creo que es importante y comentarle a la
presidenta de la ponencia que había propuesto  “entre
cónyuges”, es decir, “ayudas para menores víctimas de
violencia machista o entre cónyuges”. Creo que es importante
a veces centrar un poco las medidas, el discurso para que a
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veces la ideología no nos lleve por derroteros que luego
puedan ser injustos a la hora de aplicar las leyes. 

Lo mismo en el artículo 5024, donde se dan ayudas a
menores que están en estas características en cuenta a
exenciones en tasas y en matrículas en los centros educativos.
Únicamente lo cierra en menores que se han quedado
huérfanos de madre por violencia machista y nosotros
decimos que es perfecto, pero que esa misma situación se
puede vivir cuando la violencia ha sido entre cónyuges y no es
violencia machista, y se ha quedado huérfano y el o tro
progenitor está en la cárcel.

Por lo tanto, creo que sí podemos hacer una reflexión, es
muy importante que en determinados artículos no entre la
ideología sino que entre ya una visión práctica de qué
situación tenemos y que la ley ha de ser igual para todos, justa
para todos y dar derechos para todos.

Y nada más. En cuanto a las enmiendas de MÉS per
Menorca, la 5102, 03 y 04, hoy nosotros nos abstendremos y
haremos un estudio de las aportaciones que nos ha hecho.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Pep
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, molt breument per
defensar to t el tema de les famílies amb dues llars. La Sra.
Vilaret parlava de la normalitat o l’anormalitat, és clar, això,
jo tampoc no voldria... considero que les famílies que estan
regulades i que són dignes de protecció o que són
mereixedores de més protecció siguin famílies anormals. És
a dir, jo aquesta distinció no la puc acceptar perquè és molt
valorativa i subjectiva; crec que aquí no estam classificant les
famílies en normals o anormals, sinó que ens basam en uns
fets objectius que fan que aquestes famílies siguin
mereixedores de més protecció. La Sra. Cano també feia
èmfasi en aquesta de més protecció. Doncs sí, crec que per un
fet objectivíssim, que és que són famílies que han de mantenir
dues llars i que el manteniment de la llar és la despesa
domèstica més important de les famílies és objectiu que
aquestes famílies es troben en una situació diferent de les
famílies que mantenen una sola llar, sense entrar en conceptes
valoratius d’ajust a una norma o a una norma, diguem, de
valoració en l’estructura familiar. 

Clar, vostès diuen que això va per nivell de renda, sí, com
tot, com tot, diguem, efectivament. El que nosaltres el que
fem aquí són polítiques, entre nosaltres i les altres
administracions fem unes polítiques, i evidentment que hi ha
unes polítiques per a gent que... o per a famílies que tenen una
problemàtica de renda, d’ingressos molt baixos -el que em
sembla que la Sra. Cano ha dit la pobresa general, em sembla,

no?-, estic d’acord amb vostè, i evidentment, el cas que jo li
plantejo no és pot subsumir de cap de les maneres ni en la
lletra c) ni en la lletra d), perquè són fets objectius totalment
diferents del que jo plantejo aquí.

Evidentment, els casos d’extrema pobresa, pobresa general
per sota de la llei de la pobresa, tenen unes polítiques
dirigides a aquestes situacions, però jo el que els plantejo és
un cas concret, perquè no parl de gent que està en una situació
de pobresa, igual que una familia monoparental, el fet de ser
monoparental no està en una situació de pobresa, una familia
monoparental és digna de protecció, per què?, perquè un sol
progenitor s’ha de fer càrrec de la familia. En el cas que jo els
plantejo hi ha dos progenitors, perfecte, la problemàtica és
una altra, simplement són famílies que tenen duplicades les
despeses domèstiques, que no només és el lloguer o el
pagament de la hipoteca, sinó tots els subministres d’aquella
llar. 

Aleshores, nosaltres cada dia a aquest parlament analitzem
i despleguem polítiques sectorials que tenen una traducció
fiscal en casos que, per exemple, per motius d’estudis, per
ajuts al lloguer, ajuts a l’accés a l’habitatge, és a dir que no van
dirigides a gent que està en situació d’extrema pobresa, sinó
que simplement gent, doncs, que ha de llogar un habitatge,
gent que ha d’enviar els seus fills a estudiar fora tenen uns
avantatges fiscals. Jo simplement propòs que aquestes
famílies que, insistesc en la transacció que hem fet, a
instàncies dels grups que veien amb bons ulls això, entre ells
El Pi, que aprofit per agrair que ha anunciat que votaria a favor,
és a dir, no només és que tenguin dues llars, sinó que estiguin
per sota d’un llindar de renda, igual que les famílies que són
beneficiàries d’ajuts per enviar els fills a estudiar fora. Estan
en una situació d’extrema pobresa? No, si els envies estudiar...
si una familia pot enviar el fill a estudiar fora és que ja té un
nivell de renda suficient, tot així són mereixedors d’uns ajuts,
perquè considerem que fer front a les despeses d’estudiar,
d’enviar un fill a estudiar fora és mereixedor d’un ajut. Doncs,
jo consider que mantenir dues llars també és mereixedor d’un
ajut.

Tot i així, evidentment agrair també a la Sra. Vilaret, doncs
jo entenc perfectament evidentment que vostè necessita
estudiar-s’ho, doncs la disponibilitat d’estudiar la possibilitat
de donar suport a aquestes esmenes.

Respecte de les esmenes de Ciutadans, la 5022 i la 5024,
jo li agrairia a la senyora... vostè que ja sap que estic d’acord
amb el que vostè planteja, que concretés el redactat perquè a
la 5022 ho ha concretat prou, però a la 5024 no, llavors
m’agradaria saber, és clar, no sé si tendrà ocasió de fer-ho,
però a la 5024 jo, a més, tampoc no tenc res per escrit,
tampoc no sé ben bé què estic votant. Ho dic perquè la 5024,
a part del tema de... de la... de si entre progenitors o entre
cònjuges o tal, que hauria de quedar clar, hi havia algun altre
element de redactat que sé que en ponència en vàrem discutir
i ara, doncs bé, m’agradaria d’alguna manera que es concretés
exactament quin és el redactat.
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Respecte de... bé, estic totalment d’acord amb vostè, Sra.
Ballester, que no es justifica en aquests supòsits la
discriminació positiva. Jo, Sra. Cano, que estic totalment a
favor de la discriminació positiva per la violència masclista
crec que en aquest supòsit aquest criteri no serveix, perquè la
situació del que estam intentant protegir, que és la situació del
menor, és exactament la mateixa, tant si és violència masclista
com si és violència entre cònjuges. 

Per acabar, fer un comentar a algunes esmenes del PP,
sobretot perquè la Sra. Ribas ha comparat la 5145 i la 5146,
que són famílies amb un ascendent a càrrec, amb la proposta
que jo feia de les dues llars. Jo crec que és molt diferent,
perquè crec que a l’impost de la renda ja el fet de tenir un
major a càrrec ja està considerat i ja està bonificat, per dir-ho
d’alguna manera. Per tant, en canvi jo el que plantejo és un
tema totalment nou que no està contemplat i que no té cap
deducció.

Després, la 5165, sobretot aquest règim per a les famílies
separades o pla de parentalitat, és clar, jo consider que això és
d’alguna manera una hiperregulació, i amb això he d’estar
d’acord amb la Sra. Cano que això ja existeix com a
mecanisme de mediació, crec que en els casos en què això és
necessari el jutge ja ho planteja i, la veritat, crec que carregar
obligatòriament totes les famílies separades a fer un pla de
parentalitat quan tal vegada moltes famílies que no estan
separades també l’haurien de fer, sobretot per distribuir-se les
feines, la meitat de les famílies separades la distribució  de
feines segurament és molt més clara que en les famílies que
viuen sota el mateix sostre. 

Per tant, tot i que compartesc la seva preocupació, crec
que la solució que donen no és satisfactòria, per tant, no hi
donarem suport. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Reiter la
posició del nostre grup parlamentari. Dir que s’ha fet
referència també a una de les nostres esmenes, ho fa com la
del Grup Parlamentari Popular amb la custòdia compartida,
des del grup és la tercera vegada que es presenta aquesta
esmena, primerament es va presentar a compilació perquè
pensàvem que era allà on s’havia de debatre . Se’ns va
comunicar per part de Podem, per donar-nos suport, que en
aquell moment no era aquell el tipus d’esmena que hi trobaven
adient, trobaven que la llei catalana ho era més i, per tant, a la
Llei d’igualtat nosaltres presentàrem aquesta esmena en aquest
sentit, pensant que tendríem el suport del Grup Parlamentari
Podem. En aquell moment se’ns va comunicar que no era la
llei adient i que estaria més bé presentar-ho a famílies, així ho

hem fet. Pensam que al suport de les famílies hi escau la
custòdia compartida i, per tant, demanam que es repensi el
suport que se’ns ha donat a aquesta esmena i que pogués sortir
endavant. Sabem que al Grup Parlamentari Popular també li
agradaria que fos així.

I res més, de la resta d’esmenes, com ha dit la portaveu del
Grup Mixt, Ciutadans, el tema de les ajudes a aquests nins,
malgrat sí que s’ha de fer una discriminació positiva arrel de
la violència masclista pensam que no hi escau; que els nins no
en tenen culpa dels pares que hagin tengut aquest tipus de
problemàtiques i es poden sentir tots sols, tant si ha estat el
pare com la mare que ha comès un assassinat, i, per tant,
pensam que es necessitaria aquest suport als infants.

I respecte de les dues llars del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, ja ho he comentat abans, pensam que hi ha moltes
problemàtiques actualment en aquest sentit i creim que la Llei
de suport a les famílies hi podria fer bona feina i ajuda a
aquest sector. Per tant, com he dit abans, també hi donaríem
suport.

La resta d’esmenes que nosaltres hem presentat farem la
defensa en el plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Doncs pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. María José Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, molt ràpidament. Només per
comentar-li a la Sra. Vilaret que m’agradaria que es rellegís
l’esmena que es refereix a acceptar aquestes famílies amb
majors a càrrec, perquè efectivament, ella deia que qualsevol
família que tengués majors al seu càrrec..., però és que
nosaltres aquí especificam clarament que tengui unes rendes
anuals superiors..., o sigui que no tengui rendes anuals
superiors a la quantitat que es fixi a la legislació reguladora de
l’impost sobre la renda, etc. Vull dir, ja ho limitàvem, i és un
cas més, igual que ho pugui ser qualsevol altre que sí que s’ha
inclòs en aquestes famílies que necessiten una protecció
especial.

Quant a la Sra. Cano del PSOE, diu que votaran en contra
de totes les esmenes vives del PP perquè tenen un caràcter
conservador. La realitat, Sra. Cano, és que vostès ni analitzen
les propostes, siguin les que siguin, només perquè vénen del
Partit  Popular, perquè jo crec que aquesta afirmació, bé,
demostra el seu sectarisme en aquest aspecte.

En qualsevol cas, tendrem ocasió de tornar-ho debatre al
ple i ens reservarem la resta de valoracions per a aquell dia.

A MÉS per Menorca comentar-li al Sr. Castells sobre les
transaccions que ens ha fet arribar, que nosaltres avui també
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ens abstendrem, però sí que estudiarem la possibilitat
d’acceptar-les de cara al ple.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Doncs pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Res, simplement comentar que
respecte de l’esmena que vàrem presentar a l’article quart, si,
segons la Sra. Cano, és una llei de famílies i  no hi tenen
cabuda les persones soles, no entenc per què s’anomena en el
punt 3 de l’article 4 el cas de les persones soles. En tot cas, jo
animaria a retirar aquest punt.

I simplement agrair a la Sra. Vilaret la seva predisposició
per atendre les nostres esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Doncs passam al torn de
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies. A veure, subscric la defensa que ha fet la
Sra. Cano pràcticament, i promet revisar de la manera més
racional possible totes les esmenes. Ara bé, no neguem que
darrera tots nosaltres hi ha un component ideològic i ningú no
pot negar, ni un ni els altres. I a mi em fa mal cada vegada que
diu que la gent rebutja un article, o rebutja una idea perquè diu
que és política i això meu no ho és. Això no és cert, política
és participar de la societat i hem de reivindicar que tots
nosaltres amb molt d’orgull fem política...

(Remor de veus) 

..., no, jo no he dit, un moment, un moment, gràcies. No
només, doncs mira, vosaltres, podria mirar la Sra. Olga, no em
puc girar i estar en el micròfon, no és res personal; que em sap
molt de greu, perquè és com a un desprestigi de la política, i
nosaltres aquí, tots nosaltres, independentment de la nostra
ideologia, hauríem de prestigiar la feina política perquè és la
base de la democràcia. Aleshores alerta en fer comentaris de
dir són sectaris, són ideològics. Tots i la llei també té un
component ideològic, de totes maneres he dit que amb el
màxim de racionalitat intentaré fer una revisió i a veure si es
pot salvar res, o no, però que darrera de cada un d’aquests
articles i de cada una d’aquestes afirmacions sí que hi ha un
component, i crec que..., no sé si he de dir res més, però ja
està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Silvia Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Doncs, passam...

Sí, Sra. Ballester, digui.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente. Si pudiera leer, que el Sr. Castells ha
comentado a ver si pudiera leer cómo queda un artículo, una
enmienda, perdón...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, endavant, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És l’article 25.h), y la enmienda es la 5024, 5024,
artículo 25.h), que la proposta quedaria, l’article h), el punt h):
“Incloure en els menors d’edat, víctimes de violència
masclista o conjugal, com a beneficiaris de les reduccions o
exempcions de taxes educatives, quan hagin quedat orfes o un
dels seus progenitors, com a conseqüència de la violència
masclista o conjugal, tingui un grau de discapacitat igual o
superior al 33%.”

Quedaria així.

(Remor de veus)

I eliminar “tutors legals”, sí, perquè podria confondre.

EL SR. PRESIDENT:

Això és una transacció a una esmena?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És com quedaria..., sí, sí, una transacció a l’esmena, bé, és
afegir... jo us dic als grups del Govern com podria quedar
aquesta esmena perquè s’ho repensin i per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ha quedat clar, doncs passam a les votacions. D’acord,
passam a les votacions, ja en parlareu que tendreu temps.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, per tant que la 5041 ha estat retirada; passam
a la votació de la RGE núm. 5024.
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Vots a favor?

Sí, la 5038 també ha estat retirada. Passam a la 5024.

Vots a favor? 2, 3, no, ara més.

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor i 6 en contra.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, 5023.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Una.

Per tant, 2 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de les esmenes, seguim amb les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, recordam que la 5035
ha estat retirada, per tant votam la 5033.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Per tant, 1 vot a favor, 12 en contra i cap abstenció.

Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
5046.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, la
5025 record que ha estat retirada; passam a la 5112 i 5124.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Mixt...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Demanaria votació separada de la 5022 i de la 5043.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs, passam a la votació de l’esmena 5022.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 3 vots a favor, 6 en contra i 4 abstencions.

Passam a la votació de la 5043.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

Votam la 5170...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... 1, 8, 4, són 1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

Votam la 5170, que són les que hi havia abans dins el
seguiment, 5170.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor; 7 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena 5172.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 1 vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions.
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Està bé? Repetim la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, giram el sentit, 5, 7, 1, no? 5 vots a favor, doncs,
7 en contra i 1 abstenció.

Bé, seguim amb les votacions, passam a la votació de
l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, la
5105/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Podem tornar repetir la votació, que no em surten els
comptes.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 5.

Abstencions?

Doncs, vots a favor 1, vots en contra 7 i abstencions 1, no,
abstencions 6, perdó.

(Remor de veus)

1 vot a favor, 6 en contra i 6 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca 5106/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 1 vot a favor, 11 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb les votacions de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, 5102 i 5103/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 2 vots a favor, 6 en contra i 5 abstencions.

Seguim amb MÉS per Menorca, la 5104/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Són 2 vots a favor, 10 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb la votació, votació de l’esmena del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Seijas, 5107/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

Seguim amb la votació de l’esmena del Grup Parlamentari
El Pi, 5130, 5132 i 5134/18.

Vots a favor?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, ¿si pudiéramos votar por separado la enmienda
5132?

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votam la 5130 i la 5134/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor i 7 en contra.

Passam a la votació de la 5132.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, són 5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la 5131.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Són 2 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions.

Passam a la votació de l’esmena del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la 5135,
recordam que la 5137 ha estat retirada, per tant, la 5135.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 vot a favor, 8 en contra i 4 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari El Pi, no, la 5126 ha
estat retirada, passam a la 5129/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 2 vots a favor, 11 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la 5165 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Són 5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, la 5149.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
la 5143, 5146, 5148 i 5158.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, la 5163.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, la 5147 i 5167.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor i 9 en contra.

Seguim amb la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, la 5144, 5155, 5156 i 5166.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, ¿si se pudiera votar la enmienda 5166 por
separado?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Doncs, passam a la votació de la 5144, 5155 i 5156.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

I ara passaríem a la votació de la 5166.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 4 vots a favor i 9 en contra.

Passam a la votació de les esmenes, bé, seguim amb la
votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, la
5142, 5145, 5150, 5151, 5152, 5157 i 5164.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears 5208 i 5209/18.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 vots a favor i 11 en contra.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Perdó, volia demanar, perquè l’esmena 5022 crec que s’ha
aprovat amb una transacció, potser? És que crec que ens hem
embullat nosaltres.

Quina? 5022.

(Remor de veus)

Però a la 5020 i... no, però és una altra, a la 5022 també hi
ha hagut un canvi o no? Entenc jo.

(Remor de veus)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Puc parlar? En la 5022 se propone poner “violencia
machista o conyugal o entre cónyuges” .

EL SR. PRESIDENT:

Pero ¿esto de cara a la comisión o de cara al pleno?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Se tendría que aceptar ahora.

(Remor de veus)

Sí, perdón, presidente, se ha propuesto hacer la transacción
a los grupos del Gobierno, a MÉS per Mallorca y al Partido
Socialista, y estábamos a la espera, a ver si aceptaban o no.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, però és que l’hem votada.

(Remor de veus)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Ah, sí, sí, la transacción... si se... he propuesto la
transacción y se puede votar con la transacción.

EL SR. PRESIDENT:

¿Nos puedes repetir el texto tal cual queda en la
transacción, y también si ha sido aceptada la transacción?

Yo lo que he entendido que... el transaccion... sugería el
texto de cara al plenario, para que luego...

(Remor de veus)

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí, amb el canvi que hem dit, amb la transacció que hem
dit.

(Se sent una veu de fons que diu: “idò és el mateix...”)

Y en la 5022 se ha propuesto también con la transacción.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sr. President, jo demano la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

..., jo, només per fer un aclariment; em sembla que la
transacció de la Sra. Ballester ha quedat clar, l’únic que ha
estat una mica estrany és que el Partit Popular, a la 5024 ha
votat a favor i a la 5022 s’ha abstingut, quan és la mateixa
esmena.

(Remor de veus)

No, jo no vull entrar en debat, només volia aportar una
llum, però tal vegada m’equivoc, eh.

(Remor de veus)

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Demanàvem si ho podíem tornar repetir perquè no havíem
entès aquesta...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò esmenam l’error de la votació de l’esmena 5022
del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, doncs tornam repetir
la votació perquè quedi al Diari de Sessions.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, 7 vots a favor, 6 en contra i cap abstenció.
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Doncs passam a la votació dels articles i disposicions als
quals es mantenen esmenes, passam a la votació dels articles
7 i 14.

Vots a favor?

Passam a la votació dels articles i disposicions. Votacions
dels articles 7 i 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 29.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Pot tornar repetir la votació que no m’ha quedat clar?

(Se sent una veu de fons que diu: “11, 1, 1")

Sí, ja està. 

(Se sent una veu de fons que diu: “11 vots a favor...”)

Sí, sí, (...) no l’ha tengut aixecat. Doncs, 11 vots a favor, 1
en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de l’article 28.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Votació de l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

Votació de l’article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Votació dels articles 1, 13, 24 i 26.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Votació de l’article 5.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

5, 4, 2, no? 5 vots a favor... Mana?

Tornam a votar l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 4, vots en contra cap, abstencions 4.

Votació de l’article 31 i de la disposició  transitòria
segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 9, vots en contra cap, abstencions 4.

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 6, vots en contra 4, abstencions 3.

Votació de l’article 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació dels articles, disposicions i
denominacions als quals no es mantenen esmenes.

Votació de l’article 30 bis. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Votació de la disposició addicional cinquena quinquies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Votació dels articles 3, 6, 9 i denominació del capítol 3
del títol I, article 27 i disposició transitòria primera. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

Votació de l’article 27 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

Votació de la denominació del projecte de llei;
denominació del títol preliminar; articles 10 i 12;
denominació del títol I; denominació dels capítols 1 i 2,
articles 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27 ter, 27 quater i  27
quinquies; denominació dels títols II i III; disposicions
addicionals primera, segona, tercera, quarta, cinquena,
cinquena bis, cinquena ter, cinquena quater; disposició
derogatòria única; disposicions finals primera, segona i
tercera.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Doncs, en conseqüència, queda dictaminat el Projecte de
llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les quaranta-
vuit hores següents a la data d’acabament del dictamen, en
escrit adreçat al president de la cambra, hauran de comunicar
els vots particulars i les esmenes que, havent estat defensats
i votats en la comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin de defensar al Ple. 

Com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.
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