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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha cap substitució.

Proposició no de llei RGE núm. 10915/18, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt,
relativa a dret a la no-discriminació per maternitat a les
oposicions i a la funció pública.

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10915/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a dret a la no-discriminació per maternitat a les
oposicions i a la funció pública.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sílvia Cano, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei
que presentam avui pretén donar una solució a un problema al
qual s’enfronten molts dones i és que just el dia en què s’han
de presentar a un examen d’oposició o a una prova selectiva,
alguna pràctica important en la seva vida, idò es troben que
aquest dia es posen de part o es troben en un estat de
l’embaràs molt avançat o en fase de puerperi.

Aquest fet genera molta incertesa per a les dones que es
troben en aquesta situació, són moltes hores de preparació,
d’exigència, de dedicació, està tot un any estudiant perquè
després et botin totes les teves previsions per trobar-te en
aquesta situació, o just acabes de parir i no te trobes tampoc
en condicions físiques per assistir-hi.

L’administració, entenem que ha de donar una solució  i
que ha de comptar amb una estratègia per afrontar aquests
casos. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes considera discriminació per raó de sexe qualsevol
tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la
maternitat.

Això no obstant, fa uns mesos llegíem notícies aquí, a la
nostra comunitat, com que per exemple una funcionària
suspenia el C1 de català perquè justament paria el dia de la
prova oral i la convocatòria no preveia cap tipus de previsió de
guardar la nota per a la propera convocatòria i, és clar, això és
un greuge que és fàcilment rectificable.

Existeix una gran disparitat de criteris entre comunitats
autònomes quant a la flexibilització de les proves o pràctiques,
comunitats com Extremadura o Galícia, per exemple, no tenen
cap tipus de protocol escrit en aquests casos, malgrat que en
casos d’hospitalització el que fan és desplaçar un membre del
tribunal allà in situ i veure si es fa o no es fa la prova,

imagineu el marro d’allà la dona a punt de parir amb
l’examinador davant i bé, idò..., se sap que les dones poden fer
dues coses a la vegada, però examinar-se i parir a la vegada té
alguna dificultat tècnica.

Castella i Lleó, per exemple, respecte el que les
embarassades sol·liciten i ajornen sense cap problema la
prova; Cantàbria i València posposen el dia de l’examen i, en
el cas concret de les Illes Balears, l’opositora ha de presentar-
se a la prova i si durant l’examen o el dia es posa de part
s’estudia el cas, i crec que això no és precisament posar-ho
fàcil.

La protecció social de la maternitat i el principi de no-
discriminació ens ha de permetre alternatives per a aquelles
dones que, pel seu avançat estat de gestació o per trobar-se en
situació de part o puerperi, no poden concórrer a les proves
selectives o d’avaluació o a pràctiques per la seva situació i és
precisament el que el Grup Socialista avui du per a la seva
aprovació.

Precisament són els sectors de l’educació, de la sanitat i
de la funció pública els sectors que estan més feminitzats i cal
prendre totes les mesures per evitar discriminacions directes
o indirectes per raó de sexe i derivades de la maternitat, així
com garantir el dret de la dona lactant.

Al Pla d’igualtat de la CAIB 2016-2019 ens donen unes
dades que crec que és important tenir present, que és la
feminització del personal del servei de la comunitat, el 65%
de les treballadores són dones, el que va suposar un augment
de 8 punts respecte d’anys anteriors, al 2011.

La presència de dones és més elevada, tant entre el
personal funcionari com el laboral, i en totes les relacions de
servei hi ha una concentració elevada de dones, una
concentració que augmenta a mesura que la relació de servei
implica menys estabilitat.

Són moltes les convocatòries que aquesta legislatura es
fan d’oposicions, de professorat, de personal sanitari, cos
administratiu, auxiliar, cos superior..., moltes convocatòries
i pensam que s’han de garantir els drets de les dones que es
troben en situació d’embaràs avançat, part o puerperi, i que
aquesta PNL pot ser de gran utilitat.

Per tot això, presentem les següents propostes d’acord:
una, que el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
garantir  e l dret a la no discriminació per maternitat a les
oposicions pràctiques i  d’altres proves selectives de les
institucions públiques de les Illes Balears.

Dos, instar el Govern de les Illes Balears a preveure a totes
les convocatòries públiques mesures especifiques per garantir
el dret a la no discriminació per raó de sexe i per maternitat
flexibilitzant la data i desenvolupament de les proves i
pràctiques i adaptant-les a la situació de les dones en avançat
estat de gestació, part o puerperi.
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I la darrera proposta és instar el Govern a garantir la
lactància materna durant el desenvolupament de qualsevol
tipus de prova selectiva a les institucions públiques de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, diputades,
diputats. Bé, lamentablement -tal i com indica aquesta
iniciativa- existeix una gran disparitat de criteris entre
comunitats quant a la flexibilització de les proves o pràctiques
en oposicions deixant desprotegida la dona embarassada en
situacions com les exposades i evidenciant que les iniciatives
destinades a pal·liar, a prevenir aquests tipus de situacions,
com pugui ser la Llei d’igualtat aprovada en aquesta legislatura
o els plans d’igualtat referits a les actuacions de les diferents
administracions públiques, no són garantia de res.

És cert que des d’ençà, des d’aquest... -bé, de res no,
perdonau, és garantia de tot, de tot, rectifico, perdonau.

De fet, des que va ocórrer la situació que ens ha comentat
la portaveu del PSOE, és cert que des d’ençà les ofertes
d’ocupació pública recullen el següent text: “Si a causa
d’embaràs de risc o part degudament acreditats alguna de les
aspirants no pot completar el procés selectiu o realitzar algun
exercici d’aquest la seva situació quedarà condicionada a la
finalització del procés i a la superació de les fases que
haguessin quedat ajornades, no podem demorar aquestes de
manera que es menyscabi el dret de la resta dels aspirants a
una resolució del procés ajustada a temps raonable, el que
haurà de ser valorat pel tribunal i, en tot cas, la realització de
les mateixes tendrà lloc abans de la publicació de les llistes
d’aspirants que han superat el procés selectiu”.

Bé, és així com es recull des d’ençà en moltes de les
convocatòries d’oferta pública, però sí que és cert que per llei
no s’estipula res, i bé..., mirant-ho més detingudament,
plantejo una esmena in voce d’addició en què podríem
contemplar una modificació de l’article 49 relatiu a les
convocatòries de selecció de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per afegir una nova lletra que contemplàs per llei els
requisits i les condicions que han de complir les persones amb
dret a la maternitat, i dic les persones perquè la
corresponsabilitat és un dret que inclou ambdós sexes.

M’agradaria que es contemplàs aquesta esmena in voce i
esperaré que... Per la nostra banda, com que aquesta iniciativa
és nostra per suposat que li donarem el suport necessari
encara que no sigui atesa la nostra esmena in voce. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra.
Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom,
donarem suport evidentment a aquesta proposició no de llei,
també és nostra, i crec que és de tota la societat, no?, perquè
la igualtat de les dones hauria de ser un fet i no ho és i, per
tant, per desgràcia encara hem de presentar aquestes
proposicions no de llei perquè consideram que les dones hem
de tenir dret a la nostra carrera professional, a la nostra
formació i a l’hora també a ser mares, que és un bé de tota la
societat a més, i per tant, donam totalment suport a aquesta
proposició. 

No sé si amb una proposició no de llei es pot modificar
una llei, no sé si després tendrem temps per analitzar-ho o no.

I després, respecte de l’esmena també de la Sra. Seijas, no
sé si també està regulat ja per la conselleria, tant als centres
d’educació secundària com a la Universitat, aquests casos. No
sé si després tenim un petit marge per parlar-ne o arribar a
consens.

De totes maneres donam suport al primer punt, que és
instar el Govern de les Illes Balears a garantir el dret a la no-
discriminació per maternitat a les oposicions pràctiques i
d’altres proves selectives de les institucions públiques de les
Illes Balears. Per tant fa més referència al sector públic que
no, diguem-ne, al docent, però podem parlar-ne.

Dos. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
preveure a totes les convocatòries públiques mesures
específiques per garantir el dret a la no-discriminació per raó
de sexe i per maternitat, flexibilitzant la data i el
desenvolupament de les proves i pràctiques adaptant-les a les
situacions de les dones en avançat estat de gestació, part o
puerperi.

I, tercer, instar el Govern de les Illes Balears a garantir
també la lactància materna durant el desenvolupament de
qualsevol tipus de prova selectiva de les institucions públiques
de les Illes Balears.

I tant de bo ja tenguéssim el nivell d’igualtat real que tocàs
perquè mai més no s’haguessin de fer ni més lleis ni més
proposicions no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat
Josep Castells, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que la Sra. Cano
i les altres portaveus han justificat perfectament els arguments
a favor d’aquesta proposició no de llei. La meva intenció era
només agrair a la Sra. Cano la seva iniciativa, però també, a
part d’això, que ens hagi donat l’oportunitat de subscriure
aquesta proposició no de llei.

A part d’això, també, vull manifestar les meves reserves a
l’administració a tràmit de l’esmena in voce que ha presentat
la Sra. Maicas perquè, a veure, jo n’he pres nota però és que,
és clar, no és un concepte que ens hagi demanat incorporar,
sinó que ens demana que instem a modificar un article d’una
llei, que jo ni tinc l’article, ni tinc la llei, ni sé exactament si
va del mateix que va aquesta proposició  no de llei, la
proposició tenc molt clar de què va i va d’exàmens i va de
situació de maternitat. Llavors jo crec que estendre-ho a altres
supòsits requeriria més temps, i per tant, vaja, sense
explicacions addicionals jo crec que no es pot admetre
aquesta esmena.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Mixt ha presentat
l’esmena RGE núm. 13171/18 , per a la seva defensa té la
paraula l’Hble. Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
motivo de esta enmienda era para que también se recogieran
los casos en que haya exámenes en los diferentes niveles de
la educación pública reglada y que se pudiera dar el caso
exactamente igual, acabar de parir o realmente pues..., y esto
impedir examinarse de esa asignatura, fin de carrera o..., y
perder esa matrícula y tener que volver a perder otro año para
poder sacar la asignatura en cuestión por coincidir con el
momento de parto, ¿no?

Una propuesta, una alternativa a esto sería, en caso de que
ustedes no vieran por la redacción o por lo que considera la
Sra. Cano, que no viera viable la enmienda en cuestión como
la he redactado, también quedaría recogida en el texto inicial
que presentan en la proposición no de ley suprimiendo
simplemente el término “selectives”, porque con esto
quedaría recogida toda la educación pública reglada dentro de
todos los supuestos que presenta la proposición no de llei.

Independientemente de esto, quiero agradecer y dar la
enhorabuena a los grupos proponentes por traer esta enmienda
aquí a la comisión y que se pueda aprobar en este parlamento,
espero que por unanimidad.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Des del Partit Popular, com no podia ser d’una altra
manera, donarem suport a aquesta proposició no de llei i, a
més, n’hi donarem de manera entusiasta, perquè, en certa
manera, aquesta proposició no de llei significa, crec, un canvi
de posició de determinats posicionaments feministes més
radicals, on es veia la maternitat com una cosa antiga, com una
cosa franquista, com una imposició de l’heteropatriarcat,
aquestes concepcions. Hi ha col·lectius feministes que
defensen la dona fora de la maternitat. Per tant crec que és un
pas important aquesta proposició no de llei perquè
determinades posicions que s’havien sentit en aquest
parlament s’han canviat, i per tant es defensa la dona en tota la
seva integritat, també en la seva faceta com a mare, com a
persona que procrea i que té fills.

Aquí el títol de la proposició no de llei diu “dret a la no-
discriminació per maternitat a les oposicions i a la funció
pública”. Jo crec que està molt bé i evidentment és una cosa
molt concreta, però crec que hauríem de ser més ambiciosos,
hauríem de ser més ambiciosos i intentar eliminar qualsevol
discriminació de les dones en el seu procés de maternitat a
tots e ls àmbits, a tots els àmbits. És a dir, la maternitat en
aquests moments, i tots i les dones sobretot ho saben més,
suposa una autèntica carrera d’obstacles: obstacles
econòmics, obstacles laborals, obstacles afectius -hem de
pensar que el percentatge més gran de violència masclista es
troba precisament en el procés de la maternitat-; els obstacles
laborals..., aquest punt és una qüestió laboral, però hi ha
moltes dones que no volen quedar embarassades per por de
perdre el seu lloc de feina, i moltes vegades aquestes dones
que tenen problemes econòmics, que tenen por de perdre un
cert estatus laboral, o que tenen por de perdre la seva parella
sentimental, veuen com a única sortida l’avortament, per
exemple. 

Per tant jo crec que des de les administracions públiques
hauríem de posar tots els mitjans possibles, tots, i aquesta
proposició no de llei és una passa, perquè qualsevol dona que
vulgui ser mare ho pugui ser amb plenes condicions i sense
cap tipus d’inconvenient i problema i obstacle.

I per açò es va fer l’anterior legislatura una llei de suport
a la maternitat, una llei que increïblement en aquesta
legislatura es va derogar, perquè era una llei que precisament
el que intentava era açò, eliminar els obstacles que tenen
aquestes mares que volen tenir fills i que per circumstàncies,
ja siguin econòmiques, laborals, afectives, no els poden tenir.
Per tant era important aquella llei. Que hi havia punts en què
podíem discrepar...?, idò que s’haguessin modificat, que
s’haguessin millorat, que s’haguessin tal, però derogar una llei,
és a dir, donar un missatge a la societat que no volien donar
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suport a la maternitat, era un mal missatge. Afortunadament
amb aquest tipus de proposició no de llei es canvia, es canvia
aquella línia i anam per una altra línia que crec que és
important i que, a més, ha de tenir continuïtat. I sobretot en
una societat en aquests moments on tenim una molt baixa
natalitat. Per tant donar suport a la maternitat jo crec que és un
exercici de responsabilitat; ajudar les mares a eliminar aquests
obstacles que tenen durant el seu procés de maternitat crec
que és un exercici de responsabilitat que tenim tots nosaltres,
perquè precisament ens jugam el futur; no el futur de les
nostres pensions, que ja segurament tindrem les nostres
dificultats, el futur de la mateixa espècie, quasi quasi.

Per tant, ja dic, nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei, i entendríem com a molt positiu que
aquest tipus de propostes tenguessin la seva continuïtat en
altres àmbits i en altres aspectes. Per tant, com a primer punt
i com a primera passa, ens sembla molt positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Seré breu
i m’ajustaré a la proposició no de llei que s’ha presentat.

Crec que la Sra. Cano ho ha deixat clar i ho han anat
ampliant la resta de portaveus, però pensam que no pot ser que
una dona que estigui en avançat estat de gestió o bé que estigui
de part es vegi perjudicada per un procés d’oposició o de
pràctiques dins la institució pública. Crec que és un tema que
es troba pendent, com també s’ha dit, a gairebé totes les
comunitats autònomes, perquè amb l’exemple que s’ha posat
no només d’Extremadura, en què no hi ha ni protocols, sinó el
de Galícia que es desplaça a l’hospital, no és l’idoni, i aquí,
que s’estudia a posteriori, el cas tampoc no crec que sigui bo
perquè a més genera inseguretat i incertesa.

Pensam que l’administració pública ha de donar exemple
i aquesta seria una passa important i decidida per arribar a la
igualtat que, a més, també s’ha defensat i s’ha fet la llei dins
aquesta legislatura. Nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Respecte les esmenes que s’han fet, l’esmena in voce que
ha fet la Sra. Maicas, jo he agafat un canvi a la Llei 3/2007, a
l’article 49, però no sé ben bé que diu, per tant, no sé si hi és
o no.

I respecte l’esmena de la Sra. Seijas, pens que no és el
tema que ens ocupa, jo crec que parlam d’oposicions i de la
maternitat, i els exàmens, que, a més a vegades sí que fent un
escrit, jo sé de casos que les han canviat exàmens i no hi ha
hagut cap tipus de problema i crec que en tot cas s’hauria de

fer un altre tipus de proposició no de llei perquè crec que no
és adient a aquesta proposició. 

Però en tot cas donar suport i afegint-me al que s’ha dit
d’aquesta proposició no de lle i amb les convocatòries
d’oposicions de les dones que estan embarassades.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té ara la
paraula la Sra. Xelo Huertas, per un temps de cinc minuts per
fixar posició.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tothom. Com no podia ser
d’altra manera donarem suport a la proposició, perquè el
contingut de la PNL ens sembla no sols adient sinó
imprescindible i de fet, compartesc la sorpresa esmentada en
la redacció del contingut de la iniciativa per part del
proposant, que casos tan flagrants de discriminació hagin estat
possibles a qualsevol convocatòria pública.

Entenem que és prou difícil contemplar totes les
excepcions possibles que es poden produir en els casos de
maternitat en les oposicions, pràctiques i altres proves
selectives de les institucions públiques de les Illes Balears,
però està clar que en cap cas una dona no s’ha de veure
perjudicada per aquestes circumstàncies i s’han de contemplar
mesures que compensin aquesta situació, sense perjudicar
alhora la resta de persones que accedeixen a les oposicions
pràctiques i altres proves selectives.

No acab d’entendre com s’ha arribat a aquesta situació,
tenint en compte que a manca de regulació el tribunal sempre
hauria pogut prendre mesures que no discriminessin les dones.
Per això no puc opinar favorablement sobre la sensibilitat
d’aquestes persones que varen prendre aquesta decisió, ja que
hi ha lleis superiors que obliguen a no discriminar per raons
de sexe, en cap circumstància i l’esmentada ho és.

No imaginam que hi hagi cap norma que digui que una dona
de part queda fora de l’oposició per trobar-se de part, si ho
justifica de manera adient, i a la fi les normes hi són per ser
interpretades, i això es pot fer amb visió justa o injusta, com
en aquest cas.

És per això que també voldria fer una esmena in voce i
afegir un quart punt: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que, per garantir el dret a la no
discriminació per maternitat en qualsevol cas no regulat, insti
els seus representants a adoptar les mesures que garanteixin
aquest dret en totes les circumstàncies i sempre amb la
mesura de no conculcar els drets d’altres persones”.

És prou trist que ens vegem obligats a haver de fer aquesta
PNL per regular aspectes que ja no haurien de ser necessaris.
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No obstant, si amb això evitam que hi hagi futures (...) d’aquest
tipus, ho donarem per benvingut.

Quant a l’esmena de la Sra. Maicas, no tenc ara mateix la
informació adient per poder acceptar que faci.

I quant a l’esmena de la Sra. Seijas, hi estic d’acord, encara
que crec que això ja està regulat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana als  grups
proposants si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar?

Suspenem idò per dos minutets.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, seguim, idò. Un cop recomençada la sessió, intervenció
ara dels grups proposants per fixar la posició i assenyalar si
accepten les esmenes, per un temps de cinc minuts. 

Pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Cano té la paraula.

LA SRA. CANO I JUAN:

En primer lloc, vull agrari el suport obtingut a la
proposició no de llei. Respecte dels diferents comentaris i
esmenes que s’han plantejat, per part de Podemos crec que
sense dubte la Llei d’igualtat ha implicat un impuls molt
decidit a la promoció de la igualtat i  a la lluita contra les
discriminacions per raó... directes o indirectes, i del que es
tracta és de reforçar aquesta lluita a totes les convocatòries i
que no sigui discrecional sinó que sigui una estratègia i sigui
sistemàtic.

No acceptarem l’esmena in voce perquè no tenim temps de
poder analitzar, de poder estudiar. Crec que això seria
important, no només per a Podem sinó per als altres grups que
han fet esmenes in voce, que es puguin presentar en temps i
forma de manera que es puguin contrastar, perquè si no (...)
molt posicionar-se respecte d’un tema que ni tan sols no has
pogut mirar amb el deteniment que cal, sobretot si has de
modificar o  has d’impulsar proposar una modificació d’una
llei com la de funció pública, que a més aquest estiu, amb la
llei òmnibus ja ha sofert una modificació, una transformació
molt important.

Del Grup Mixt, la Sra. Seijas, no acceptarem al seva
esmena perquè entenem que no s’ajusta al contingut de la
proposició no de llei, que és la proposició que fa referència
a oposicions i funció pública. La Universitat ja regula a dia
d’avui des de la seva autonomia els casos de les proves, dels
seus exàmens i pràctiques, i dóna la possibilitat a les alumnes

embarassades de modificar la data; i en el cas dels centres
escolars això també a dia d’avui és possible, no només la
flexibilització de la data, sinó que es fa una adaptació
curricular per a les al·lotes que estan embarassades. Per tant
crec que la qüestió concreta que vostè planteja no és objecte
d’aquesta PNL perquè ja està garantit i és un problema que
està resolt, i del que es tracta és de resoldre problemes que a
dia d’avui no estan resolts.

També vull destacar que la Llei de famílies, a l’article 11,
la Llei de famílies que vàrem aprovar aquest estiu, impulsada
pel Govern de les Illes Balears, un govern progressista, també
preveu, a més d’un assessorament integral de totes les dones,
que el factor de joventut, que el factor d’edat és un element de
vulnerabilitat i, per tant, és una prioritat a l’hora d’abordar
diferents mesures, entre les quals es podrien entendre les que
plantejava la Sra. Seijas.

La veritat és que, debatent amb el Sr. Camps, una enyora la
Sra. Fernández, perquè vostè es troba a les antípodes del
feminisme i, per tant, no acceptarem des del Grup Socialista
lliçons de qui ni entén el feminisme ni el respecte, ni molt
manco... vol garantir els drets més elementals a les dones
quant a la seva salut sexual i reproductiva. Vostès, que
bravegen tant de la protecció de la maternitat, jo avui de matí
mirava la seva llei de maternitat que vàrem derogar i no feia
esment a aquesta qüestió concreta de ser útil a les dones
d’aquesta comunitat i evitar les discriminacions durant el seu
període d’embaràs avançat, o durant el part o el puerperi, per
respondre d’una manera eficaç a un problema real com pot ser
que et poses de part aquest dia en què t’has d’examinar. El que
trobàvem és que aquella llei era una llei per intentar boicotejar
una lle i estatal i per evitar que les dones poguessin
simplement decidir si volien ser mares o si no volien ser
mares. Jo crec que amb la Llei de família s’han establert tota
una sèrie de drets i recursos, ningú crec que no ha de
qüestionar que els partits d’esquerres, progressistes, els Grup
Socialista, no apostem per la maternitat, més enllà de
soflamas conservadores que ha llençat el Sr. Camps.

De totes maneres no m’agradaria que aquesta qüestió
col·lateral entelàs aquesta PNL, crec que és positiu el suport
que s’ha rebut per part de tots els grups polítics, tots els grups
polítics manifestam que hem d’apostar per la maternitat i per
la igualtat d’oportunitats i evitar la discriminació per raó de
maternitat i de sexe, i amb això em qued.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, reiter la idea que volia
transmetre que no era la de deixar constància que la Llei
d’igualtat ha servit per a alguna cosa més, és clar que sí!, em
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referia a aquesta situació que no ha pogut prevenir una situació
com la que es tracta en aquesta iniciativa.

Respecte de l’esmena in voce, demanar disculpes, sí que
és cert que podia haver-la passat d’alguna manera per escrit i
de forma formal, si era això. Perdoneu, perquè ha estat a
darrera hora quan m’he adonat de la possibilitat que això
estigués recollit d’una manera més garantista podia ser a
través d’una llei. Però igualment em sembla que també és una
iniciativa important, que donarem una passa endavant si
s’aprovàs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot volia donar
les gràcies a la Sra. Sílvia Cano perquè ella ha estat la
impulsora i sempre la defensora dels drets de les dones i, per
tant, li hem d’estar agraïdes.

Respecte de l’esmena de la Sra. Montserrat Seijas, si que
sembla que ja està regulat tant a la Universitat com en els
centres educatius, que es té prou flexibilitat i bé, tal vegada no
faria falta, però si es descobrís que no es s’acompleix això,
sempre estaríem disposades a fer una altra PNL en el món de
l’educació.

Respecte l’esmena de Podem a la llei, és clar, és que no
sabem valorar ara aquí, però si té fonament i serveix per
garantir més drets, evidentment que li donaríem suport una
vegada analitzat.

I respecte de la Sra. Xelo Huertas, és que no acabat
d’entendre altres situacions, això és respecte de funció
pública, si són ja proves pràctiques i oposicions. És clar, és el
que dèiem de les esmenes in voce, per valorar fa falta una
mica de temps.

I respecte del Sr. Camps, em costa..., vull dir que el meu
cervell no pot processar moltes de les coses que diu. Les
dones són lliures, són lliures de ser mares o de no ser mares,
i tenim els mateixos drets , tenim el dret de la igualtat,
independentment de si som mares o no som mares, s i som
mares de dretes o mares d’esquerres. Vull dir, no sé quina
mescla ha volgut fer, que no ho he acabat d’entendre, però que
tenim el dret a la igualtat independentment de la maternitat,
crec que sí.

I res, donar les gràcies al suport de tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. I pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, acabat el debat, passaríem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 10915/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat. En conseqüència queda aprovada la proposició
no de lle i..., perdó?, en conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 10915/18, relativa a dret a la
no-discriminació per maternitat a les oposicions i a la funció
pública.

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