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COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS i DRETS HUMANS 

Dijous, 23 de novembre 2017. Sala Verda. 

 

Avui horabaixa la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del 

Parlament, ha debatut i aprovat dues proposicions no de llei.  

 
I 

La primera Proposició no de llei (PNL) relativa a la campanya per a la difusió 
del Pacte Social Contra les Violències Masclistes (ReAcció), registrada pel 

Grup Parlamentari Popular, ha estat aprovada per assentiment després que 

la diputada Sandra Fernández, que ha defensat la iniciativa, ha acceptat 

modificar la proposta inicial que ha quedat redactada de la manera següent: 

 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a 

intensificar mitjançant una campanya específica a internet i xarxes 

socials la difusió del Pacte Social Contra les Violències Masclistes 

(ReAcció) 

 

Intervencions 
Al torn de fixacions de posicions han intervingut els parlamentaris: Marta 
Maicas (Podem Illes Balears), David Abril (MÉSxMallorca), Josep Castells 

(MÉSxMenorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), 

Montserrat Seijas (Mixt) i Silvia Cano (Socialista).  

 

II 
La segona Proposició no de llei (PNL) relativa al Dia Internacional contra la 
violència de gènere, registrada conjuntament pels grups parlamentaris 

Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, ha estat aprovada amb els 

punts següents (el punt segon ha estat esmenat pel Grup Popular): 

http://bit.ly/2jhMGXC
http://bit.ly/2jhMGXC
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a 

continuar impulsant els objectius del Pacte Social contra les Violències 

Masclistes i a difondre'ls entre els agents socials i la societat civil.  

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a 

impulsar el programa “Amb tots els sentits” a tots els centres educatius 

de les Illes Balears, així com a continuar treballant els programes de 

formació en matèria d’educació en igualtat als centres educatius. 

(Esmena de modificació del GP Popular incorporada).  

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya al 

compliment del compromís econòmic acordat en el Pacte d’Estat contra 

la violència de gènere, a fi de destinar via transferència als ajuntaments, 

un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc 

exercicis, per al desenvolupament de les mesures corresponents 

contemplades en aquest pacte.  

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a iniciar 

els tràmits per a les modificacions legislatives necessàries, amb la 

finalitat de la devolució de les competències a les entitats locals en 

l'exercici de les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere. 
 
Intervencions 
El Grup Parlamentari Popular ha registrat dues esmenes als punts 2 i 4 les 

quals han estat defensades per la diputada Sandra Fernández. Els grups 

proposants han acceptat incorporar a la votació l’esmena de modificació del 

punt 2. 

 

Al torn de fixacions de posicions han intervingut els parlamentaris: Silvia Cano 
(Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears), David Abril (MÉSxMallorca), 

Josep Castells (MÉSxMenorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per 

les Illes Balears) i Montserrat Seijas (Mixt)  
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Votacions 
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts, amb el resultat 

següent: 

 

Punts 1, 2 i 3.- Aprovats per unanimitat. El segon punt amb l’esmena 

incorporada del Grup Parlamentari Popular. 

Punt 4.- Aprovat per 8 vots a favor i 3 abstencions (Popular).  

 
Ordre del Dia 
 
Àudio 

 

 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=12072
https://www.youtube.com/watch?v=3O1uy4hzcHk
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