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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, vicepresident, Joan Ferrer substituesc Mercedes
Garrido.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 8580, 8581
i 8997/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8520/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a la plataforma d’interrelació
de voluntariat.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8520/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la plataforma
d’interrelació del voluntarietat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies. Bon dia, senyores i senyors diputats. Bé, avui, com
ja hauran vist a l’ordre del dia, tenim una comissió dedicada al
voluntariat, crec que és important de tant en tant parlar del
voluntariat, en aquesta comissió no en parlem tampoc massa i
pensam que... ha coincidit que hi ha tota una sèrie d’iniciatives
per parlar del voluntariat.

El voluntariat com a tal crec que sempre ha estat reconegut,
però ha estat justament durant la pandèmia i totes les
circumstàncies que s’han produït per la...

(Se sent el to d’un telèfon mòbil) 

... totes les circumstàncies que s’han produït pel confinament i
totes les conseqüències derivades de la malaltia, hem vist com
ha estat el voluntariat moltes vegades qui ha donat solució, qui
ha posat moltes vegades solució a problemes que s’havien
generat. Per tant, crec que és de justícia reconèixer la feina que
s’ha fet i crec que també és de justícia avançar en l’establiment
de mesures pròpies per al voluntariat.

Avui, continuant amb el que es va aprovar a la legislatura
anterior, la Llei 11/2019, es va aprovar la Llei del voluntariat

on s’establien les bases del voluntariat on es regulava en certa
manera la feina que fa aquesta societat civil organitzada i que
dóna resposta moltes vegades a situacions de vulnerabilitat, a
situacions d’exclusió, a situacions d’aïllament i realitzen moltes
vegades també accions en favor de la cultura, en favor de
l’esport, en favor del medi ambient i altres.

Tal com està exposat al text expositiu de la PNL, forma part
també aquest voluntariat de l’eix de l’Agenda 2030, com a un
element per poder desenvolupar els 17 ODS que s’hi plantegen
i on hi fa feina en diferents aspectes i en diferents àmbits.

A la llei s’establien..., a la llei del 2019 ja es van establir les
principals eines d’acció i mesures per al foment del voluntariat,
com són, per una banda, la creació d’un cens d’entitats i la
promoció del Fons Balear del Voluntariat que permetrien el
desenvolupament i el desplegament de polítiques envers el
voluntariat.

També és cert que amb tota aquesta situació de pandèmia
hi ha determinades accions que s’han pogut veure reduïdes i
que fa falta ara tirar-les endavant.

El desplegament de la llei és important perquè el
desplegament d’aquesta llei en tots els àmbits i en tots els
aspectes és molt important, perquè així ens permet avançar en
la consolidació del moviment solidari. Per això, nosaltres avui
aquí portem aquesta primera PNL en la qual es demana, per
una banda, el desplegament de la llei, avançar en el
desplegament de la llei, crec que a la llei posava, a la disposició
transitòria, que determinades eines es farien al llarg de dos
anys, també és cert que amb la pandèmia pot ser que s’hagin
vist reduïdes en el seu desplegament, per tant, demanam el
desplegament de tots els aspectes de la llei.

I, per una altra banda, demanam la creació d’una plataforma
d’interrelació. Aquesta plataforma d’interrelació neix a partir
del concepte del cens, és a dir, si tenim un cens on han d’estar
totes les entitats, si tenim un cens que teòricament ha d’estar
actualitzat, i jo tenc constància que aquest cens s’elabora de
manera participativa perquè form part de la participació
d’aquest fòrum per poder desenvolupar el cens, crec que també
és important que aquest cens es converteixi en una eina
d’interrelació de les entitats amb les persones voluntàries i amb
aquelles entitats públiques o privades que puguin necessitar
ajuda del voluntariat. Per tant, demanam la creació d’una
plataforma de caràcter més... no públic, però, bé, de caràcter
més oficial on hi hagi totes les entitats que consten al cens i, per
tant, poder ampliar aquest desenvolupament.

Finalment, també vull dir que aquesta plataforma ha d’estar,
com és necessari, interrelacionada amb una plataforma de
caràcter estatal i europeu per poder interrelacionar el
voluntariat en tots els aspectes.

De moment res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa pel
Grup Parlamentari Unides Podem té la paraula la Sra. Sans, per
un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008520


ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 40 / 3 de febrer de 2021 727

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, consider que el Sr. Casanova ha
explicat molt bé a què consisteix la iniciativa que avui hem
presentat de forma conjunta, si bé m’agradaria aprofitar per
reiterar, tal vegada, però m’agradaria posar en valor la tasca
que han fet totes les entitats que han treballat durant la
pandèmia en moments molt greus on l’administració potser no
ha arribat a alguns espais i a totes aquestes entitats, i totes
aquestes persones voluntàries, que val a dir també que moltes
persones que abans no feien voluntariat ara s’hi han incorporat
durant tot aquest temps de pandèmia, han fet un treball
excepcional en ajudar moltíssimes persones i famílies, i jo crec
que es mereixen un reconeixement des de les institucions
perquè sens dubte són un pilar essencial al dia a dia i s’han
demostrat totalment també essencials i necessaris durant tota
aquesta pandèmia.

Si bé, també vull remarcar que això també és un indicador
que des de les institucions no ens hem de conformar i sempre
hem d’aspirar a anar molt més enllà per tal d’arribar a molts de
col·lectius que han hagut de menester ajudes de totes aquestes
entitats i de totes aquestes persones que han fet una tasca de
voluntariat; pens que hem de continuar treballant des de les
administracions per tal de poder arribar a tothom, però també
crec que és molt important tota aquesta tasca que desenvolupen
que, si bé aquesta vegada ha estat molt enfocada en la lluita
contra la pandèmia, en temps de no pandèmia també han fet
moltes altres activitats que són profundament beneficioses per
a la nostra societat.

Així doncs, aquesta primera iniciativa de la creació d’una
plataforma d’interrelació ve motivada un poc... bé, ateses les
circumstàncies que s’ha de desenvolupar la Llei de voluntariat
que -com bé indicava el Sr. Casanova- és cert que aquest
darrer, any des de la direcció general, s’ha prioritzat, diguem,
juntament amb la Conselleria de Serveis Socials, la creació de
la xarxa Junts, que era precisament per tal de posar en comú i
organitzar totes aquestes entitats per tal que poguessin arribar
a aquells sectors o a aquelles problemàtiques on s’havia de
menester una ajuda, i és cert que aquesta ha estat la seva
prioritat durant l’any 2020, de la Direcció General de
Participació i Voluntariat, que crec que és totalment lògic que
hagin volgut dedicar els seus esforços amb la consolidació
d’aquesta xarxa, com comentava.

Sí que és cert que també existeix, tal vegada podríem dir
des de l’àmbit privat, o no sé molt bé com dir-ho, la PLAVIB,
però també és cert que la PLAVIB conté unes 40 entitats -ara
ho dic de memòria-, però sí que és cert que les estimacions que
hi ha d’entitats voluntàries, aquí, a les Illes Balears, s’estima
que són prop de 300 i aquesta dada es podrà confirmar o es
podrà ajustar una vegada es tengui el cens d’entitats del
voluntariat, que s’estima que enguany ja es consolidarà com
una eina. 

No em vull estendre perquè, en tot cas, després que
escoltem les esmenes que Ciutadans ha presentat, llavors ja en
el següent torn de rèplica aprofundiré sobre les esmenes que
s’han presentat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per a la seva defensa, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. Bé, crec que avui
dedicarem gairebé tota la comissió a parlar d’un tema de
voluntariat des dels diferents àmbits i amb diferents propostes,
tant aquesta en concret de la plataforma de la creació, de
l’impuls, de la plataforma del voluntariat, com després de
l’observatori, i després específicament de temes de voluntaris
de Protecció Civil. Per tant, em sum a aquest capítol de posar
en valor aquesta feina extraordinària que suposa el voluntariat,
tant en la tasca específica que tots i cada un d’ells o d’elles
puguin fer des de diferents àmbits, com el social, com el
mediambiental, com el cultural, o dins l’àmbit de la Protecció
Civil, com després parlarem, evidentment és un treball que és
fonamental i especialment des d’una perspectiva ja global,
estructurar tot aquest moviment dins una societat democràtica
juga un paper que es fa fonamental.

I, per tant, crec que és ben necessari que ens en recordem
des de les administracions públiques i, especialment, també
posem a la seva disposició aquelles eines que siguin més útils,
que això, al cap i a la fi, és del que parlam avui aquí.

I, en concret, a dins aquesta primera proposta de la
Plataforma del Voluntariat, com aquest espai sobretot de
trobada, de trobada, d’intercanvi d’experiències, de
coneixements i evidentment també que ha de suposar i ha
d’anar cap a una proposta de formació en aquest sentit.

Crec que a la passada legislatura amb l’aprovació d’aquesta
Llei 11/19, va ser una fita important, l’aspecte d’adaptar tota la
normativa que hi havia respecte d’això, però evidentment
aquesta llei s’ha de desenvolupar en la mesura de les
possibilitats.

I també tenint en compte que les possibilitats i les
oportunitats, a dia d’avui, amb la COVID, per una part,
evidentment hem tornat posar de manifest la feina aquesta
extraordinària que fa el voluntariat, però que, per ventura, la
llei no s’ha desenvolupada al nivell que s’hagués
desenvolupada amb unes altres circumstàncies.

Res més a afegir. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. El Grup Parlamentari
Ciutadans ha presentat les esmenes RGE núm. 1370, 1371 i
1372/21, per a la seva defensa té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Aquesta
proposició no de llei està presentada amb data maig del 2020
i, per tant, puc entendre perfectament que en el context de la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101370
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pandèmia, excepcional com diuen sempre els consellers i
conselleres del Govern i que entenem jo crec que la immensa
majoria de l’oposició, és un context que alenteix moltes
actuacions, evidentment. El que el meu grup parlamentari no
entén de cap manera és que el Grup Parlamentari Socialista, el
Grup Parlamentari Unidas Podemos i el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca presentin una proposició no de llei amb un
desconeixement total o un incompliment flagrant de la Llei del
voluntariat, això, per començar. 

Si vostès llegeixen la Llei del voluntariat, a part que marca
aquests terminis, i que entenc com excusat que amb dos anys...
per cert, dia 8 de març, a més a més de ser una data essencial
i important per a totes les dones i homes d’aquest país i
d’aquesta societat, pel que celebra, també és el dia en què va
vèncer el termini de desenvolupament i de creació del fòrum
del voluntariat o del cens de les entitats de voluntariat, que no
s’ha dut a terme. 

I vostès duen aquí, dos partits polítics, dos grups
parlamentaris que formen part de l’estructura de la conselleria,
concretament amb una Direcció General de Participació i
Voluntariat específica -específica- per desenvolupar una llei
que complirà dos anys, on no reconeixen ni amb la justificació
ni a l’exposició de motius, ni a l’articulat de les seves
propostes, ni el fòrum del voluntariat, ni el cens ni, tant sols...,
a més a més, parlen de crear una plataforma que no preveu ni
la mateixa llei. I que, a més a més, fa, entenc jo, un menyspreu
a l’entitat de voluntariat quan diuen “crear un cos de voluntaris
disposats”..., 300 entitats ha esmentat aquí la diputada d’Unidas
Podemos i 40 també que té la Plataforma del Voluntariat.

Jo els anim que entrin a la..., evidentment la Plataforma del
Voluntariat és una plataforma individual, d’iniciativa ciutadana,
d’iniciativa del teixit associatiu i molt activa, si vostès hi entren
i la directora general els dona un poquet més d’informe de la
Plataforma del Voluntariat, a part de les obligacions de la
mateixa direcció general. 

I si llegim literalment el que diu la proposició no de llei, no
vull entrar en la filosofia, ni vull entrar en la intenció que el
Govern té, que l’ha demostrada amb la participació, donar
espais..., però cenyeixi’s vostè a la llei que incompleixen, i no
en terminis, sinó proposant instruments que no contempla la
llei, i deixen de banda instruments que sí estableix la llei.
Aquesta plataforma d’interacció, aquest espai de trobada de
proposició, de participació i de construcció del pla autonòmic,
que tampoc no s’ha fet, del voluntariat, es troba al Fòrum del
Voluntariat, aquest fòrum que no es pot dur a terme perquè,
precisament, el cens no està actualitzat. Responsable la
directora general i la Conselleria d’Administracions Públiques. 

Per tant, o hagués retirat jo aquesta proposició no de llei,
perquè és implícitament una autocrítica que vostès haurien de
fer -els grups del Govern-, i també m’ha sorprès que el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca no aprofiti per fer una reflexió
autocrítica d’una proposició que assumeix com a conjunta
aquest govern. 

Per això hem fet unes esmenes. I hem fet unes esmenes que,
evidentment, que  suprimeixen el punt... eliminació del punt 3,
perquè crea una plataforma del voluntariat que no estableix la

llei, que pretén suplir les funcions precisament del Fòrum del
Voluntariat, que és el legítim reconegut a la llei, i que, a més a
més, fa malbé no només a 40 entitats, al 75% del volum del
voluntariat! Vostès mirin quines entitats participen a la
plataforma, entitats que varen elaborar, conjuntament amb la
plataforma, com a un interlocutor únic, designat per
l’administració de la comunitat autònoma, per elaborar amb
consens la Llei del voluntariat que va aprovar unànimement
aquesta cambra a l’anterior legislatura. 

Per tant, són incomprensibles, les seves propostes, tal com
estan estructurades aquí, insistesc. I el que proposam és una
nova redacció amb el llenguatge, amb els objectius, amb la
finalitat i amb el manament que diu la llei. Per això hi ha la
supressió del 2, i la modificació del 3, i la modificació dels
punts 1 i 2 que, entenc jo, són òbvies..., si vostès troben que
s’ha de redactar d’una altra manera, sí, però nosaltres entenem
que acompleix el mandat d’aquesta llei.

Fixi’s que no fem crítica que no s’hagin complit els
terminis, que en som conscients, seria una irresponsabilitat i
una demagògia pel meu grup parlamentari dir que no s’han
pogut fer segons quines actuacions de les que hi ha. Però, per
favor, el respecte a la llei suposa, com a mínim, contemplar els
instruments, els espais que dona la llei i el mandat que fa al
govern i a aquest legislatiu. 

Miri, dotar de recursos. La direcció general... -també ho
diu, eh?-, o sigui la directora general pot anar amb aquesta llei
a dir-li a la consellera: no tenc cap dels serveis, a dia d’avui,
paralitza l’elaboració del cens, no tenc personal per treballar.
Està plorant -en el bon sentit de la paraula- la directora general
perquè no té recursos. Com ha d’anar a complir els terminis?
Això no s’ha sentit, aquí. Vostès duen mandat de fer més passes
encara, que es troben al marge del que diu la llei, no ho entenc. 

Facin el favor vostès, nosaltres també ho demanarem, que
aquesta direcció general o ha de desaparèixer i les funcions les
ha d’assumir un altre espai, o directament donin recursos a
aquesta direcció general per acomplir el mandat que diu la llei. 

Sra. Sans, és ver que no hi ha totes les entitats a la
plataforma, és ver, és lliure, fer-ho, però vostè sap que hi ha el
Consell de Joventut de les Illes Balears, que té altres entitats,
que és un espai d’interlocució que té més preferència que la
Plataforma del Voluntariat, una. 

Vostè sap que els consells insulars tenen un mandat també
i se’ls (...) per activar les seves competències, la seva actuació
de voluntariat a l’àmbit insular -ja acab, president, disculpau.

I, sobretot, -ja em pas-, hi ha altres espais, hi ha les meses
sectorials i també hi ha la confederació d’entitats en tema de
dependència i discapacitat, que tenen una interlocució directa,
sense haver de passar directament per l’administració, però que
s’incorporaran al Fòrum del Voluntariat.

Els deman una reflexió i que, per reconduir això i per
respecte a les entitats, les esmenes s’incorporin i s’acceptin en
aquesta proposició no de llei que vostès presenten. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors
diputats. Des del Partit Popular volem reconèixer també, i una
vegada més, i posar en valor el magnífic treball que realitzen
les entitats de voluntariat i els voluntaris a les Illes Balears, en
desplegar un ampli ventall d’accions i activitats des de l’àmbit
social, de cooperació internacional, ambiental, cultural,
esportiu, sociosanitari, d’oci i de temps lliure, comunitari i de
Protecció Civil, tant en modalitat presencial com virtual, i tot
això ho fan de manera solidària i altruista i sense esperar a
canvi cap mena de contraprestació econòmica, només la
satisfacció d’ajudar els altres. I evidentment aquesta labor
adquireix més rellevància en un context de crisi sanitària, de
crisi social i econòmica, on moltes persones i moltes famílies
no poden donar cobertura a les seves necessitats més bàsiques
i essencials.

Oxfam Intermón, en el seu informe anual de desigualtat, ha
alertat que l’impacte de la COVID-19 a Espanya podrà deixar
1 milió de persones més per sota de la línia de pobresa i, entre
les comunitats que registren un major increment d’aquest índex
de pobresa, hi situen les Illes Balears. Per tant, el voluntariat es
converteix en temps de la pandèmia en una sustentació
prioritària per a moltes tasques a les quals l’administració
pública no arriba.

El PP va votar a favor de l’aprovació de la Llei 11/2019, de
8 de març, de voluntariat a les Illes Balears i, per tant, en
coherència amb la nostra posició i també per convicció, estam
a favor de desenvolupar els diferents apartats de l’articulat, per
aconseguir l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques d’acció
voluntària en el territori balear. Amb l’objectiu d’aconseguir la
major eficàcia, consideram oportú aprofitar els coneixements,
l’experiència, les plataformes, els fòrums, les estructures i
projectes que ja existeixen a l’àmbit del voluntariat a les Illes
Balears. La Federació d’Entitats de Voluntariat de les Illes
Balears,  PLAVIB, el Fòrum Balear de Voluntariat, quantitat
de projectes en aquest àmbit, tots ells recursos importantíssims
dins la política d’acció del voluntariat en el territori balear.

A ningú, a ningú no se li escapa, i esper que a vostès
tampoc, que les actuals circumstàncies per les quals travessa la
nostra societat no conviden precisament a la creació de noves
plataformes i infraestructures que, al final, acaben resultant ser
una major despesa, més estructura política i una sobrecàrrega
a l’administració pública de les Illes Balears. Resulta evident
que existeixen, com s’ha esmentat, organismes de la societat
civil, com PLAVIB, que, com a federació d’entitats,
desenvolupa, entre d’altres tasques, la promoció i
sensibilització del voluntariat, la captació de voluntaris, la
formació bàsica i específica, funcions d’informació per a
voluntaris, funció d’informació, assessorament i
acompanyament d’entitats. 

Atesa aquesta àmplia activitat que du a terme i una activitat
molt específica a l’àmbit del voluntariat, aquesta plataforma
nosaltres consideram que no procedeix, una altra cosa per
encomanar a aquestes entitats, encarnades pel millor de la
nostra societat i excel·lents coneixedors del món del
voluntariat, que desenvolupin les funcions d’interrelació que
proposa la PNL que discutim.

Per tant, si els grups proposants accepten les esmenes
presentades per Ciutadans, el Partit Popular donarà suport a
aquesta proposició no de llei, si no les acceptem, no hi donarem
suport.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Voy a ser muy breve, nosotros
suscribimos los razonamientos del portavoz de Ciudadanos, y
lo explicado también por la portavoz del Partido Popular,
mantenemos la misma postura, si se aceptan las enmiendas de
Ciudadanos votaremos a favor, en caso contrario, no
apoyaremos esta proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És cert que
el voluntariat ha fet una gran tasca i fa una gran tasca a la
nostra comunitat. Moltes d’aquestes persones que formen
aquest voluntariat es troben dins entitats, la majoria del Tercer
Sector, que, a part d’aquesta Llei del voluntariat, també es
varen fer dins la legislatura passada altres lleis, com per
exemple la de concerts, que era molt necessària per ajudar
aquest sector.

Jo crec que durant aquesta crisi de la COVID, hi ha hagut
molts de moviments veïnals o molts de grups de persones que
s’han mobilitzat de manera altruista, és a dir, voluntàriament,
per ajudar i posar totes les seves capacitats i tot el que estava en
les seves mans, per ajudar a aquelles persones que ho han hagut
de necessitar. D’aquí, i crec que és molt important que s’hagi
fet la segona edició dels premis autonòmics de voluntariat, que
es va fer en el desembre del 2020, i en aquesta edició ja es va
fer un premi nou amb organitzacions veïnals, a part de les
entitats i les persones concretes que es feia, per visualitzar jo
crec la tasca del voluntariat i crec que en aquesta línia s’ha de
seguir.

És evident que s’ha de fer el desplegament, s’ha de seguir
amb el desplegament de la llei. Jo en aquesta proposició no de
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llei tenia en el segon punt dubtes, per veure quin tipus d’eina es
volia desenvolupar.

I també el tema de la plataforma que ja existeix, aquesta
plataforma PLAVIB, que, com bé s’ha dit, el 75% de les
organitzacions o de les persones que fan feina en voluntariat hi
estan inscrites.

M’agradaria, jo, després de l’explicació que ha donat el
portaveu de Ciutadans, també amb les seves esmenes,
m’agradaria que els grups que donen suport al Govern
aclarissin o contraposassin les explicacions que s’han donat. Si
no és així, si s’accepten les esmenes del Grup Ciutadans hi
votarem a favor i, si no, ens hi abstendrem.

En el punt 1 en tot cas demanaríem votació separada,
perquè sí que trobam que s’ha de desplegar la llei i hi votaríem
a favor.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. 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.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, la intervenció
dels grups proposants per a fixació de posicions i assenyalar si
accepten les esmenes, per un temps de cinc minuts, té la paraula
el Sr. Casanova del Grup Socialista.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo el que volia dir és un parell de
coses. Jo crec que primer la llei proposa instruments, però
també s’ha de pensar que un instrument que no estigui a la llei,
no vol dir que no sigui legal, es poden crear nous instruments,
la llei en proposa dos que són imprescindibles, però, a més a
més, n’hi pot haver més, que no sigui a la llei no vol dir que
sigui il·legal, es poden crear instruments i es pot avançar en
crear diferents instruments. Per tant, dir que crear un instrument
nou va contra la llei, jo crec que això no és així.

Després també dir que aquesta proposició parteix de la idea
que es crea el cens, perquè això sí que ho posa la llei i sí que és
cert que la llei posa que hi haurà dos anys per desenvolupar, ho
posa la disposició transitòria, i jo ho dic i ho reconec.

També és cert que es fa feina perquè, ja ho dic, jo he
participat en diferents fòrums on es realitza, per tant, sé que es
fa feina de primera mà, i participar com a voluntari i com a
representant d’una entitat de voluntariat, per tant, sé que es fa
feina. Però també és cert que la situació que s’ha generat,
l’aparició de necessitats que va abocar a crear Junts, jo crec que
Junts tampoc no era a la llei, no estava plantejat a la llei, i Junts
ha estat una eina importantíssima com a element d’interrelació.

Per tant, ja dic, aquesta PNL, és clar, aquesta PNL va sorgir
arran d’això, és a dir, si cream un cens on hi són tots, creem
una plataforma on hi siguin tots, i ja està. Jo no dic que

PLAVIB no faci una feina excepcional i que és una feina
important, sí, però també es pot integrar, perquè és una manera
d’ampliar la possibilitat de poder captar voluntariat i de poder
captar entitats i interrelacionar les diferents entitats.

Per tant, crec que hi ha afirmacions que s’han dit que són
certes, que no s’acaba de desenvolupar, per això, el primer punt
és el desenvolupament de la llei en tots els aspectes, i ho
posava ben clar la PNL, “el desenvolupament de la llei en tots
els aspectes”.

Què vostè presenta una esmena dient que vol accelerar
l’elaboració d’instruments que recull? A mi em sembla bé, vull
dir, al final del que es tracta és de dir, hi ha una llei que s’ha de
desenvolupar i s’ha de desenvolupar en tots els aspectes, per
tant, doncs bé, acceptem aquesta esmena perquè s’ha de
desenvolupar i s’ha d’accelerar. Què s’ha d’accelerar? Sí, però
res més.

Després, respecte dels punts 2 i 3, crec que, primer, tenir
una eina que aprofita el cens és imprescindible; és a dir, si
tenim un cens l’hem d’aprofitar i, a més a més, la llei diu que
una de les competències del Govern és tenir el cens, mantenir-
lo actualitzat i potent. Per tant, crec que si la plataforma, o com
li vulgui dir, l’eina d’interrelació es basa en un cens que és real
i està actualitzat millor que millor. Millor ser-hi tots,
independentment que PLAVIB funciona...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... I el fòrum, el fòrum també s’ha de desenvolupar i el fòrum
és a la llei, però si demanam el desenvolupament de la llei en
tots els aspectes desenvolupam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... desenvolupam..., no, però bé, és així.

Per tant, ja acab, nosaltres acceptaríem l’esmena al punt 1,
però no la del punt 2 i la del punt 3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podem la Sra. Sans té cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, el primer de tot, comentar al Sr.
Gordiola, perdó, al Sr. Gómez, que, evidentment, jo he volgut
tenir la cortesia que vostè pogués expressar primer les seves
esmenes, que semblava que ens feia tot un plantejament com si
no sabéssim res.

D’acord, dit això, tot i que acceptarem l’esmena 1,
m’agradaria aprofundir en un parell d’aspectes. Primer de tot,
el cens d’entitats de voluntariat, com ja he dit a la meva
primera intervenció, aquest cens estarà realitzat enguany. Hi ha
una primera aproximació que es calcula que a les Illes Balears
hi ha unes 300 entitats de voluntariat, que els puc assegurar que
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això indica que aquestes xifres que vostès diuen que el 75% del
voluntariat està inclòs dins la PLAVIB, doncs, per tant, no seria
del tot correcte, perquè les dades que jo maneig són que a la
PLAVIB actualment hi ha prop d’unes 40 entitats. 

Després, el tema de l’acreditació de les competències. Bé,
Sr. Gómez, a mi m’agradaria que m’escoltés. El tema de
l’acreditació de les competències, s’hi treballa amb la UIB, hi
ha un grup d’experts que estan amb la recerca per a
l’acreditació de les competències i és una qüestió que també
sorgirà..., serà una realitat enguany.

Desprès pel que fa al fòrum, crec que és important comentar
que la PLAVIB rep una subvenció per part del Govern de les
Illes Balears i que a aquesta subvenció podríem dir que hi ha
com unes quatre línies d’actuació, entre les quals hi ha una
línia, diguem, d’informació i assessorament per a totes les
entitats i persones que vulguin fer voluntariat; una altra, servei
d’acompanyament de les entitats per tal que les entitats
s’adaptin a la nova llei de voluntariat, que, com bé vostè ha dit,
a aquesta llei hi va participar de forma molt activa la PLAVIB;
i després també hi ha una línia que és la dinamització del
fòrum, aquest fòrum que vostè ha repetit de forma continua,
també hi ha aquesta línia i s’hi fa feina. De fet, la Direcció
General de Participació i Transparència treballa, conjuntament
amb la PLAVIB, per tal de poder tenir una eina telemàtica, una
eina tecnològica on hi puguin participar totes les entitats de
forma oberta; no només com ara està passant, això és així, ara
a aquest fòrum només hi participen les entitats que formen part
de la PLAVIB.

I com he comentat, el que es vol fer és que totes les entitats
que no estan incloses dins del PLAVIB puguin ser lliures i
puguin decidir a quina plataforma volen participar i on volen
exercir la seva tasca.

Ningú no posa en dubte la tasca que fa la PLAVIB, que jo
crec que és grandiosa i que és evident i pública tota la tasca que
fan, però vull posar en valor també que hi ha moltíssimes
entitats que no hi estan integrades i que aquestes entitats també
han de poder ser autònomes de poder exercir on es volen
adherir per desenvolupar la seva tasca. Però així i tot, com ja
els hem avançat, acceptaríem el punt 1, que jo crec que està bé.

Quant al punt 2, ho he comentat abans, el Pla de voluntariat
és cert, és cert, que hauria d’estar fet, això és una realitat, però
també vull comentar, com he dit abans, que a la direcció
general la prioritat política que hi va haver l’any 2020 va ser
precisament posar en marxa aquesta xarxa Junts, juntament
amb la Conselleria de Serveis Socials, per tal que totes aquelles
entitats, totes aquelles persones que volguessin fer un
voluntariat durant aquest temps de pandèmia poguessin estar
organitzades i es pogués coordinar una tasca de forma correcta.
Tal vegada per a alguns representants no és vàlida la prioritat
política que es va voler exercir des de la direcció general, que
vull dir que també hi té participació i voluntariat, és a dir, que
són dues temàtiques, però també m’agradaria posar en valor
que enguany també sortirà el pla de formació per a voluntariat,
que es farà a través d’un procés de participació obert amb
ajuntaments, entitats i per descomptat on també hi participarà
la PLAVIB. 

I a mi m’agradaria posar molt en valor el que es fa des de la
Direcció General de Participació i Voluntariat i és que tot el
que es vol desenvolupar des d’aquesta direcció general es vol
fer a través de processos de participació oberts a tothom, i jo
crec que això és molt important avui en dia en política perquè
quan parlam de participació moltes vegades crec que queda un
poc difós que l’única idea de participar és anar a votar un pic
cada quatre anys, i crec que des de la direcció es fa una gran
feina per tal d’obrir molts més mecanismes de participació.

Una vegada es tengui aquest cens d’entitats, que estarà fet
enguany, això també permetrà que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans...

LA SRA. SANS I REGIS:

... que el pla de voluntariat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans, hauria d’acabar.

LA SRA. SANS I REGIS:

... -sí, ja acab amb això i ja està-, el pla de voluntariat que s’ha
de fer es podrà fer també d’una forma amb dades més
fidedignes perquè hi haurà la participació i hi seran
identificades absolutament totes les entitats de participació, que
actualment n’hi ha moltes que no estan agrupades, i aquest cens
permetrà identificar-les totes i que es puguin desenvolupar.

I no tenc més temps, em sap greu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Ensenyat té un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que és un tema que
en podríem parlar durant hores, però al cap i a la fi el que
faríem seria reproduir el debat de quan es va aprovar la mateixa
llei, que crec que ja va ser intens en el seu moment. Bé, intens
i participat perquè, és clar, evidentment és una d’aquestes lleis
que toca molts de col·lectius, que toca molta gent i que molts
tengueren la possibilitat de poder-hi participar aportant. 

Només una qüestió que entenc que és important, que si el
Parlament fa una llei evidentment l’objectiu darrer, és a dir, la
intenció darrera de fer una llei és que vol ser un instrument
facilitador de la feina dels voluntaris. Crec que si no és així, és
a dir, si ha de ser un element fiscalitzador o ha de ser una llosa,
evidentment no val la pena aprovar les lleis.
 

També és cert, i en aquest sentit,... ho podem..., bé, podem
estar d’acord que és més bo de fer aprovar la llei que després
dur-la a terme i que per ventura hauríem de fer un repàs de
totes les lleis que es varen dur a terme la passada legislatura,
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que va ser una legislatura intensa des del punt de vista
legislatiu, per veure a quin punt de desenvolupament es troba
i que tal volta encara queda camí per recórrer per desenvolupar
aquesta llei.

Entenem de totes maneres que això evidentment afecta tota
una xarxa, que, com bé explicava la Sra. Sans, la persona que
m’ha precedit en la paraula, evidentment afecta moltíssims
col·lectius, moltíssimes entitats i que ni tan sols no hi havia ni
un registre actualitzat d’aquestes entitats, i que, per tant, en
aquest sentit s’ha anat fent feina i encara en queda moltíssima
per fer-ne.

Però sense cap dubte evidentment, es durà a terme amb
aquest afany, com deia abans, de voler ser un element
facilitador precisament de la feina que fan els voluntaris a dia
d’avui a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. El proposant podrà igualment
modificar els termes de la proposició no de llei, si cap grup no
s’hi oposa. Abans de procedir a la votació, els distints esmenats
podran retirar-ne total o parcialment les esmenes. En cas de
retirar parcial, el proposant manifestarà si continua acceptant
les esmenes mantingudes. 

Sr. Casanova, accepta les esmenes que li ha proposat el
senyor...

LA SRA. SANS I REGIS:

La del punt 1 hem dit.

EL SR. PRESIDENT:

La del punt 1?

LA SRA. SANS I REGIS:

La del punt 1 i acceptam la votació separada. I acceptam la
votació separada que ha sol·licitat la diputada d’El Pi.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, s’accepta l’esmena 1370 i votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò procedirem a la votació, votació separada amb
l’acceptació de l’esmena 1370/21.

Vots a favor del punt 1?

Són 13 vots a favor.

Passam al punt 2.

Vots a favor?

En contra?

Abstenció?

Serien 6 a favor i 7 abstencions.

A veure, ho tornam repetir, ho tornam repetir.

Vots a favor del punt 2? Seran 7 a favor del punt 2.

Abstencions? 6 abstencions.

Passam al punt tercer.

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

Així serien 6 a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

Com que hi ha...

(Remor de veus)

Bé, com que es veu que hi ha interès per poder intentar
cercar un consens, i aquí hi som per intentar facilitar les coses,
tornaríem repetir la votació del punt 2, sense la incorporació de
l’esmena, d’acord? Així com està presentada pels tres partits
que formen el Govern.

Vots a favor del punt 2?

Abstencions?

(Remor de veus)

Ah, perdó.

Vots en contra?

Abstencions?

Moltes gràcies.

Així són 6 a favor, 6 abstencions i 1 en contra.

Passam al punt tercer, sense la incorporació del Grup
Ciutadans.

Vots a favor? 6 a favor.

Vots en contra? 2 en contra.

Abstencions? 5 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8580/20, relativa a la plataforma d’interrelació de
voluntariat.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 8581/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a l’Observatori del
Voluntariat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8581/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca, relativa a
l’Observatori del Voluntariat.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, jo crec que aquesta PNL és la
continuació del debat de l’anterior. Jo crec que aquí en
parlarem menys, perquè al final del que es tracta és d’aprofitar
tot el que tenim per poder avançar en les polítiques de
voluntariat.

Aquesta PNL el que fa és proposar la creació d’un
observatori, aquest observatori és, per una banda, una eina útil
per prendre decisions i també alhora és una per conèixer la
realitat. Jo crec que tenir observatoris en concret com és el
voluntariat... El voluntariat és un fet que és, primer, molt
dispers; segon, és molt difús, i és molt volàtil, jo crec que la
volatibilitat és importantíssima en el tema del voluntariat,
perquè hi ha gent que entra a fer feines de voluntariat, se’n surt,
creix i demés i arriba a diferents bandes. Per tant, jo crec que
tenir coneixements, dades, xifres exactes sobre la realitat a un
moment determinat permet poder adoptar aquest tipus de
decisions.

La mateixa llei ja ho diu, a l’article 22.1 diu que és
obligació del Govern la publicació, estudis, anàlisis i demés i,
per tant, crec que necessita una eina per poder-la desenvolupar.
Per això proposam, com a continuació d’això, és a dir, ja que
es fa el desenvolupament i la creació del cens, aquest cens
permet després poder interactuar i poder obtenir tot un seguit
de dades i d’informacions necessàries. Per això proposem
aquesta proposició no de llei, amb la qual demanem la creació
de l’observatori del voluntariat, avançar en el desenvolupament
de la llei i la creació de l’observatori del voluntariat, que generi
dades i que generi recomanacions per poder implementar les
polítiques necessàries, o poder aprofitar aquest moviment. I
després el desenvolupament de l’observatori a altres nivells i la
implicació de l’observatori en altres observatoris de caràcter
estatal, o de caràcter europeu, per poder així crear xarxa i
avançar en tenir millors dades per poder prendre decisions.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la defensa per part del
Grup Parlamentari Unides Podem té la paraula la Sra. Sans, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies president. Bé, jo tenc poc a afegir, simplement
és la creació d’un observatori del voluntariat, un observatori
clarament serveix per poder investigar la tendència, els hàbits
que té la ciutadania, en aquest cas de les illes, en relació amb
la solidaritat, l’opinió sobre el tercer sector i la tasca del
voluntariat, així com també estudis relacionats amb aquesta
matèria.

Un observatori permet afinar molt més en totes aquelles
polítiques que es desenvolupen en una matèria, en aquest cas
parlam del voluntariat, de la tasca que desenvolupen les
entitats, les persones que volen fer voluntariat i, en definitiva,
el Tercer Sector.

Nosaltres també hem identificat altres comunitats
autònomes que ja tenen aquest tipus d’observatoris on
s’aboquen unes dades i unes informacions molt interessant que,
repetesc, contribueixen i serveixen per poder enfilar millor
totes aquelles polítiques que es vulguin desenvolupar i que, per
exemple, en el desenvolupament -com hem comentat a
l’anterior debat- que podria ser el pla de voluntariat o tot el
tema de les formacions o de com s’ha de millorar la interrelació
entre les diferents entitats i les persones que volen fer un
voluntariat, es poden afinar molt més a través d’eines com
l’observatori, ja que donen dades molt més fidedignes que
altres... tal vegada eines que es puguin utilitzar.

I bàsicament simplement afegir això, que és bàsicament la
creació d’aquest observatori que proposam des dels grups que
l’hem signada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per la seva defensa per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Breument, perquè tampoc no
hi ha massa més coses a haver d’afegir, tal volta per ventura
hagués estat més oportú presentar-ho o discutir-ho o tractar-ho
dins una mateixa moció perquè la veritat..., o PNL, perquè té
prou a veure amb el que hem parlat a l’anterior.

En tot cas parlam, evidentment, d’aquest desenvolupament
d’aquesta llei, especialment desenvolupar eines que facilitin la
feina que es fa des del voluntariat i des de les entitats que
fomenten el voluntariat.

Especialment vull posar l’èmfasi en això, ha de ser un
instrument facilitador, no fiscalitzador, perquè en aquest sentit
crec que és important perquè d’això es tracta al cap i a la fi. Un
observatori pot ser un instrument que -com bé deien les
persones que m’han precedit en la paraula- reculli molta
informació, tracti aquesta informació i evidentment això surti
a camí d’aquelles dificultats que es poden trobar tant voluntaris
com les mateixes entitats com també evidentment la mateixa
administració. Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos s’ha presentat l’esmena RGE núm. 1373/21, per a
la seva defensa té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Li vull demanar disculpes abans i agrair
a tots els grups parlamentaris que hagin permès la votació de la
PNL d’abans perquè ha estat una confusió meva i agraesc molt
la generositat de l’espai que m’han permès i la repetició de la
votació.

Vull manifestar, perquè sembla que quan no es manifesta
una cosa explícitament tal volta és que no la subscrius i,
evidentment, el meu grup parlamentari el reconeixement de la
tasca del teixit associatiu del Tercer Sector crec que
implícitament es coneix per part de tots els grups d’aquesta
cambra, i evidentment per les manifestacions que he fet abans,
m’hi sum, però, evidentment, però la manifestació més clara i
més imperativa del reconeixement del teixit associatiu i de la
seva tasca, de la seva promoció, del treball que ha fet sempre
amb iniciativa abans d’arribar... aquesta llei arriba per
iniciativa del teixit associatiu, no per una iniciativa política de
l’administració ni de cap dels nostres grups parlamentaris
d’aquí, sinó perquè vàrem demanar la modificació d’una llei
que no funcionava a l’any 1998. Això és la realitat del per què
arribam i per què ens demanen que complim el que diu una llei
que ha estat del màxim consens. 

Per tant, el millor reconeixement és desenvolupar
immediatament aquesta llei i per ordre del que estableix
aquesta llei que és el que esperen.

L’observatori, una altra eina reconeguda i que hagués pogut
anar, si donam protagonisme a una altra proposició no de llei,
és una iniciativa parlamentària més que estratègica, però hagués
pogut anar a la mateixa proposició no de llei d’abans, que hem
debatut, un punt més i li haguéssim donat el suport, però cal
deixar clar quina és la fotografia de la realitat i dels instruments
que hi ha. 

No existe el observatorio nacional del voluntariado, no
existe, como tal no es de un ministerio, ni de una secretaria de
estado, ni de una dirección general del Estado. 

L’únic observatori estatal del voluntariat la té la Plataforma
del voluntariado de España, que no és ni de cap ministeri ni de
cap secretaria ni de cap direcció general, sinó una iniciativa del
teixit associatiu, legítima i per impuls propi, que es va
constituir i que fa les tasques que la Llei del voluntariat estatal
li va demanar, que funciona perfectament i per això tot els
ministeris que hi han passat i dos ministres o ministres l’han
mantinguda i li ha concertat mitjançant un conveni instrumental
via subvenció, perquè quan parlam d’una subvenció sembla que
li donam alguna cosa, “fes el que vulguis”, no, “fes el que
vulguis” no, el conveni instrumental pel qual es dóna la
subvenció és el que ha dit l’administració que vol fer amb la
plataforma del voluntariat d’aquí i amb la plataforma del

voluntariat d’Espanya. No és una convocatòria oberta de
subvenció, és l’interès de l’administració amb l’altra part. 

Important també que els conceptes quedin clars i el perquè
ha fet aquesta tasca la plataforma del voluntariat, que a més de
fer d’observatori, de formació, totes les funcions que no ha fet
la direcció general i tot i insistir que no té recursos, que no té
cap de servei a dia d’avui, la fa amb la FELIB i amb els
consells insulars que han fet estudis de diagnòstic de la realitat
i necessitats del voluntariat, per poder fer un pla que vostès no
han posat en marxa encara, ni l’hi podran posar, perquè per fer
el pla s’ha de constituir..., volem constituir un observatori i
encara no hem constituït un fòrum que s’ha de constituir quan
hi hagi un cens. Imagini’ns vostès on anam..., disculpi...

Per tant, què proposam? Donarem suport als punts 1 i 2. El
meu grup parlamentari, vostès saben que no admetrà la creació
d’un òrgan que sigui un altre organigrama de l’administració i
que suposi un personal eventual, perquè entenem que la pot fer
la mateixa administració, una administració en una altra
legislatura que el que va fer era suprimir un observatori de la
immigració i la cooperació que funcionava amb instruments de
funcionaris, sense dotació pressupostària de personal i sense
altre pressupost que estudis molt concrets que externalitzava la
plataforma del voluntariat o les entitats... a la Universitat de les
Illes Balears.

Ara veurem quin model d’observatori voldran fer, però com
que aquí no s’especifica ja hi arribarem. 

Nosaltres donarem suport al punt 1 i al punt 2 i ens
agradaria que s’acceptés la redacció i la proposta del punt 3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Com ja els he comentat a la meva
anterior intervenció el Partit Popular es troba per la labor
d’incrementar l’eficàcia en les polítiques de voluntariat i
aquesta millora inexcusablement passa per aconseguir un millor
coneixement de les accions relatives al voluntariat a Balears, el
que no ha de significar augmentar la burocràcia ni incrementar
els costs de la nostra comunitat autònoma que es troba, com
tots vostès saben, i a causa de les circumstàncies actuals, al
límit.

El Partit Popular entén el concepte d’observatori, i en el cas
concret d’un observatori de voluntariat, com a un servei virtual
on es pugui obtenir i intercanviar informació sobre les
activitats, estudis, recerques, esdeveniments relatius al
voluntariat, després d’haver-hi creat i harmonitzat un sistema
d’informació estructurat en els diferents camps de l’acció
voluntària amb totes les entitats del sector, habilitar un sistema
d’informació compatible amb els sistemes d’observatoris, tant
d’àmbit nacional com europeu, aplicar una metodologia
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homogènia per a la recollida d’informació i implicar les
administracions competents en les entitats de voluntariat i els
especialistes en la matèria.

I tota aquesta informació i coneixements generat hauria de
permetre proposar i introduir millores en la gestió dels recursos
públics que existeixen en aquesta gran tasca que realitza tot el
voluntariat de la nostra comunitat autònoma, que només mereix
l’elogi i el reconeixement d’aquesta cambra per la seva gran
labor solidària. Però a la PNL que és objecte de debat no
coneixem els detalls del model d’observatori que proposen els
grups.

Si la seva proposta és un model que representa més
burocràcia, més estructura i més costs no tendrà el suport del
Partit Popular. El model del Partit Popular d’un observatori
passa per aprofitar els recursos existents, promoure sinergies
amb les entitats de voluntariat i centres de recerca, incitar a la
coordinació de l’acció de govern en matèria d’I+D+I, la
implicació de l’Institut d’Estadística i l’harmonització en les
pràctiques de l’observatori nacional i europeu, aquest seria el
model ideal al qual donaria suport el Partit Popular.

Esperant les explicacions oportunes sobre el model que
proposen els grups que avalen aquesta proposta, nosaltres
decidirem el nostre vot.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Voy a ser muy breve: ¡más chiringuitos, no! Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, com
s’ha dit ja, per ventura hagués pogut ser un punt més a la
proposició no de llei de què hem parlat anteriorment, avui
parlam de voluntariat.

Nosaltres estam d’acord que és important no només tenir el
cens de les entitats de voluntariat de la nostra comunitat, sinó
que s’han de poder recollir el màxim de dades d’aquestes i de
les accions que fan, perquè hi hagi participació, perquè hi hagi
col·laboració entre les diferents entitats, com dic, per recollir
totes aquestes dades i per ajudar a millorar i a programar
moltes accions que es puguin dur a terme. 

Crec que, com ha dit el portaveu de MÉS per Mallorca, ha
d’ajudar a facilitar la tasca del voluntariat i no a fiscalitzar la

seva tasca perquè, moltes vegades, ja tenen molts d’emperons
i moltes traves administratives que no els ajuden gens a
desenvolupar.

Jo entenc que aquesta tasca es pot fer en gran part des de la
direcció general que pertoca i, per tant, des del nostre grup
parlamentari li donarem suport. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, la intervenció
dels grups proposants per fixar la posició i assenyalar si
accepten l’esmena, per un temps de cinc minuts, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies. Bé, en primer lloc dir que sí que acceptarem
l’esmena del punt 3, crec que millora la redacció. He de
confessar que a un primer moment no l’entenia i vaig haver de
demanar aclariments perquè no acabava de veure el sentit
d’aquesta esmena, però bé la consideram.

Primer volia fer un parell d’aclariments. Primer, respecte
del que s’ha dit, que podia ser un punt més de l’altra
proposició, jo puc dir que a un primer moment era així, però
després, i precisament per separar les dues eines de manera
clara, es va plantejar amb dues proposicions: per una banda,
una plataforma d’interrelació, perquè era una cosa més
d’interrelació entre voluntaris, entitats i administracions, i una
altra cosa és l’observatori. Ambdues eines han de sortir dels
ens, ja ho he dit abans; és a dir, si tenim un ens on hi ha
informació exhaustiva respecte de les entitats, la gent que ho
conforma, etc., és un punt on es genera informació i,
precisament, ja ho he dit abans, com que és una informació que
té un caràcter, primer, molt d’idees, molt difós, i, segon, molt
volàtil, crec que està bé que des de la Direcció general
s’impulsi una eina específica que sigui l’observatori, on es
reculli tota aquesta informació i es generin les recomanacions,
tot el que permeti prendre decisions de manera acurada i de
manera adient amb el que tenim. 

Per tant, crec que l’observatori és necessari i que neix del
mateix ens, igual que abans he considerat que la plataforma
també era necessària i que neix d’aquells ens, crec que és una
eina més i, per tant s’ha d’implementar.

Jo, Sr. Rodríguez, crec que no és crear cap “xiringuito”,
vostè tot el que no sigui administració pura i dura ho considera
“xiringuito”, i jo crec que és importantíssim que la gent, com
ha dit la Sra. García, que tengui coneixements sigui qui reculli
les dades, les tabulin i donin la informació. I, per tant, això s’ha
de fer amb tècnics i amb gent experta que ho hagi de fer, no és
cap “xiringuito” tenir informació, si recollir informació és tenir
un “xiringuito”, no ho és. 
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De fet, a nivell estatal, també hi ha un observatori, que és
l’Observatorio Nacional del Voluntariado que, precisament, és
això el que serveix. I nosaltres el que demanem en aquesta PNL
és simplement avançar en la creació d’un observatori del
voluntariat propi de les Illes Balears amb informació -que ja la
tenim- i que resorgirà arran del desenvolupament de la llei, per
tant, és una eina més.

Per tant, jo crec que el plantejament era aquest i per què no
s’ha fet com a un punt i a part era simplement per diferenciar-
ho, perquè crec que són dues coses diferents: una cosa és
interrelacionar i agilitar la relació entre les persones que volen
ser voluntàries i les administracions, les entitats, etc., i una altra
cosa és tenir dades que sí, que precisament han de ser dades
tractades d’una manera molt acurada perquè és informació
moltes vegades sensible i, per una altra banda, d’una manera
molt científica abans de prendre decisions. 

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. A veure, Sr. Gómez, em sembla
beníssim que vulgui demostrar la seva passió per aquest tema,
que crec que ha quedat claríssima, però jo crec que algunes de
les qüestions que vostè ha dit no entenc molt bé per què les ha
dites. És a dir, l’única que ha parlat de subvencions a l’altra
intervenció he estat jo, i crec que ho he fet d’una forma molt
honesta, sabent què és una subvenció i explicant precisament
què és el que fa la PLAVIB amb aquests doblers que han rebut,
és a dir, jo crec que he estat molt honesta. I, entre una de les
qüestions amb les que treballa la PLAVIB -i repetesc-,
juntament amb la Direcció general de voluntariat, és
precisament amb aquesta eina del fòrum, i que pugui ser
telemàtica, per tant que pugui estar oberta a la participació de
tothom i que hi pugui haver una participació efectiva.

Crec que també he detallat tota la tasca i, bé, no tota,
evidentment, però he detallat en base als temes que tractàvem
aquí, gran part de la tasca que es desenvolupa a la direcció
general, i pens que sí que es fa una gran feina i que es recolliran
aquests fruits.

I, a més, vull posar en valor una altra vegada el que he dit
abans, el tema que aquesta directora general té... un dels seus
objectius és que, totes les polítiques que es desenvolupin, es
facin amb la perspectiva de la participació oberta, i no és gens
fàcil; és a dir, no és gens fàcil ja fer política normal, però quan
et poses l’objectiu que totes les polítiques hagin de passar per
aquests processos participatius oberts a la ciutadania, a les
entitats, als ajuntaments, és un gran repte, i jo crec que això té
molt de mèrit i crec que s’ha de posar en valor i ho vull posar
en valor, en aquesta cambra perquè, de vegades, algunes
intervencions em poden donar a entendre que no es fa una
tasca. I tant de bo que tengués més personal i doblers per fer-
ho, tant de bo!, perquè faria encara moltíssima més feina, com

qualsevol director general que, com li donis més personal i més
doblers, idò et duplicarà la feina perquè és una evidència. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És una evidència.

També vull dir que som a un moment de pandèmia i que,
evidentment, sí s’han hagut de reforçar algunes àrees de gestió
directa, pura i dura, com poden ser la sanitat, l’educació o
serveis socials, això també ho vull posar en valor i crec que és
un moviment encertat voler reforçar les primeres línies de
batalla, en aquests moments, jo crec que és més que justificat. 

Així i tot, passant a l’observatori que demanava la diputada
del Partit Popular. Des d’Unidas Podemos almanco la nostra
premissa és una agilització administrativa perquè ho hem vist...,
diuen sempre las cosas de palacio van despacio, i jo crec que
és una expressió que representa molt bé, algunes vegades, la
frustració que pot produir fer algunes gestions a
l’Administració, nosaltres apostam per l’agilització
administrativa i de cap de les maneres, en ple segle XXI que,
com vostè apuntava, s’ha de caminar cap a la innovació, a les
eines tecnològiques, evidentment no es pot crear res que no
passi per aquesta premissa, és a dir, en el segle XXI hem de
crear entitats o, tot el que es creï en base a la innovació i a les
noves tecnologies perquè és el futur, bé, no, és el present ja, de
fet és el present i hem d’anar per aquí, no podem crear un
observatori com, tal vegada, s’hagués fet en els anys seixanta,
perquè, evidentment, no tendria cap tipus de sentit, ho hem de
fer amb les eines que ens donen les noves tecnologies i
nosaltres apostam perquè aquest observatori tiri per aquí,
evidentment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, em sap greu, no li puc dir quin cost tendrà aquest
observatori perquè..., és a dir, nosaltres jo crec que aquí tenim
la intenció política que hi hagi aquest observatori per tal de...,
-a veure, aquí fem política, Sr. Rodríguez-, jo crec que és una
intencionalitat i, com ja ho hem dit abans, que és per investigar
la tendència, els hàbits de la ciutadania en relació amb la
solidaritat, en relació amb les actuacions del Tercer Sector, que
totes les polítiques de voluntariat es puguin afinar molt més per
tenir totes aquestes dades. És a dir, jo li diré una cosa, però, tot
el que passi per noves tecnologies i que, per tant, t’estalvies
molta tramitació, es pot abaratir moltíssim tot el que es generi.
Ara bé, vostè em demana una xifra concreta? Em sap greu, no
la tenc, no tenc la qüestió tècnica, però sí que tenim quin és
l’objectiu i al final és apuntar millor per tenir unes polítiques de
voluntariat molt més precises i concretes, que jo crec que més
o manco totes les persones que s’han pronunciat, excepte VOX,
van encaminades cap el mateix objectiu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat té un temps de cinc minuts.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, jo crec que moltes vegades
reduir les qüestions o els conceptes o els projectes a qüestions
purament econòmiques pot ser com a molt perillós, i és vera
que la intervenció de determinats grups ha anat un poc per aquí,
de dir, això és una idea preciosa, però què ens costarà? I és
important evidentment també fer-se aquesta pregunta: això què
ens costarà?, si ens ha de costar res, perquè de vegades hi ha
grups de treball que el cost és ínfim, però especialment crec
que, quan parlam de voluntariat, hem de tenir en compte dues
coses: precisament la llei una de les coses que fa és clarificar
què és la feina d’un voluntariat i què no és la feina d’un
voluntariat, ho dic perquè moltes vegades en determinades
qüestions s’ha caigut dins la pilleria de suplantar amb
voluntaris allò en què haurien de fer professionals i,
evidentment, és un risc que hi ha, que tots hi estam d’acord i,
per tant, s’ha de tenir claríssim què és el que pot fer un
voluntari i què no pot fer un voluntari i que sí ho ha de fer un
professional.

D’altra banda, també, especialment mesurar el tema de
voluntariat en termes econòmics, vostès s’imaginen si
haguéssim de pagar..., després parlarem del tema de voluntariat
de Protecció Civil, és a dir que un municipi que té una
agrupació de voluntaris de Protecció Civil, hagués de pagar les
hores de feina que fan..., és que no podria, no ho podria fer.

Per tant, al cap i a la fi és el que dèiem abans, es tracta de
donar eines, eines que permetin a aquests voluntaris sortir-los
a camí i a ser un element facilitador de la seva feina i mai
fiscalitzador.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Abans de procedir a la
votació, els distints esmenants podran retirar total o parcialment
les esmenes, en cas de retirada parcial, el proposant manifestarà
si continua acceptant les esmenes mantingudes.

Sr. Casanova, he entès que acceptaven l’esmena del punt
tercer, l’esmena 1373/21?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació del punt número 1.

Vots a favor? 9 a favor.

En contra? 

Abstencions? 3 abstencions.

Passam al punt número 2.

Vots a favor? 9 a favor.

En contra?

Abstencions? 3.

Passam ara al punt número 3, amb la incorporació de
l’esmena 1373/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 abstencions i 9 vots a favor.

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 8581/20, relativa a l’observatori del voluntariat.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuam.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8997/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
formació i campanya de nous voluntaris de les agrupacions
de Protecció Civil de les Illes Balears.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8997/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la millora de la formació i campanya de nous voluntaris de les
agrupacions de Protecció Civil de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui una jornada de
voluntariat, d’altruisme, de persones que estan compromeses
amb la societat i, per tant, el reconeixement una vegada més del
Grup del Partit Popular.

Aquesta PNL va ser presentada dia 1 de juny, per tant, ja té
uns mesos, però els objectius i els punts que presenta a dia
d’avui no estan resolts i, per tant, ens preocupa des del Partit
Popular que el Govern, una vegada té constància de la
presentació d’aquesta proposició, no hagi estat capaç de poder
reconduir la falta de responsabilitat.

Aquesta Llei de voluntariat, dins el mateix el programa de
voluntari, regula doncs un seguit d’objectius, formació,
informació, orientació i suport. A finals de la legislatura
passada, l’exdirector general d’Emergències, el Sr. Perelló,
doncs, en veure el fracàs de la campanya de poder captar nous
voluntaris, es va comprometre a fer una campanya
individualitzada per a cada illa, ja que cada una de les illes té
la seva manera i ritme de poder desenvolupar aquesta tasca i,
atesos els objectius no aconseguits, doncs van considerar que
hauria de ser necessari fer una nova campanya.
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Entenem que, una vegada passen les eleccions i es torna
constituir el nou govern, els compromisos que hi havia, ja que
repeteix el mateix govern, doncs havien de ser com a mínim
posats en funcionament. Des del Partit Popular el que ens dol
sincerament és que avui, dia 3 de febrer de l’any 2021, a
Menorca, el director general d’Emergències, el Sr. Barceló, i la
Sra. Castro, com a consellera i màxima responsable de la
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, no
hagin volgut ni tan sols presentar-se davant aquestes
agrupacions ni els seus caps d’agrupació, per poder donar les
gràcies, per poder posar-se a disposició i per poder intentar fer
feina tots plegats.

L’any passat va ser també fruit de diferents intervencions en
el plenari o comissions, la reivindicació que feia el Partit
Popular quant a les retallades de formació. Tots som conscients
que va ser un any complicat, un any excepcional, però hi havia
altres fórmules, sinó poder acomplir el cent per cent, que era
comprensible, però sí que es podien fer altres tipus
d’alternatives per poder donar un mínim de formació i un
mínim d’atenció a aquestes persones.

Els objectius que presenta en aquests tres punts el Partit
Popular, no fan més que... és important aquest reconeixement,
és important aquest contacte, és important tenir en consideració
el que necessiten i una formació en temps i forma perquè
puguin estimular, puguin seguir formant per poder prestar el
millor servei de voluntaris a la nostra societat.

Si no, quins objectius aconseguim? Doncs, la deixadesa, el
“passotisme”, donar-se de baixa i no voler saber res i aquests
grups de voluntaris, aquestes persones, aquests ciutadans dels
nostres municipis, fan possible que es puguin tirar endavant
moltes iniciatives que els ajuntaments, principalment,
organitzen i preveuen amb les seves tradicions, amb les seves
festes populars, etcètera, que si no fos per aquestes persones no
podria ser possible perquè no podrien complir ni garantir la
seguretat i que el desenvolupament d’aquestes activitats puguin
tirar endavant.

Quant a les esmenes que ens ha presentat el Partit Socialista
entenem, més o manco, l’interès per poder presentar i
posicionar-se el Govern, en aquest cas, no les acceptaríem,
perquè entenem que nosaltres centram molt més els objectius
concrets als quals nosaltres volem donar llum i donar solució
a aquest problema.

També van un poc en la línia de la Llei de voluntariat, que
hem discutit ara o hem debatut fa uns minuts, que la mateixa
Llei de voluntariat ja té aspectes on s’han de desenvolupar i ja
recull aquestes voluntats un poc en el sentit que ens heu
presentat les esmenes els tres partits que formen el Govern.

Per tant, nosaltres el que volem és que es tengui en
consideració aquest retard, que es tengui un respecte per
aquestes persones que donen sortida a totes aquestes activitats.
En un any tan especial com duem de la COVID han estat a
primera línia, molts amb poca formació. I nosaltres també el
que reivindicam és que la formació ha de ser consensuada, la
formació ha de ser en temps i en forma, el que no és normal,
per exemple, és que es facin cursos d’incendis forestals una
vegada ha finalitzat la temporada d’estiu; no és normal que

vulguin fer cursos per buidar aigua quan hi ha pluges a
principis d’any, normalment és a la primavera. Cal centrar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’acabar, per favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... cal centrar un poc la formació. I tampoc no s’ha d’oblidar
que són voluntaris i que aquestes persones, a part d’ajudar i
donar les seves hores lliures, tenen una família i és important
tenir-los en més consideració.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per part dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca s’han presentat les esmenes RGE
núm. 1397 i 1398/21 i, per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Primer de tot, aprofitam la
proposició per posar en valor i agrair tota la feina del col·lectiu
del voluntariat, que són persones que al final deixen la seva
vida personal, hores de la seva vida personal i hores del seu oci
per una vocació de servei públic i per ajudar els altres. Cal dir
que a Balears podem estar contents, tenim una xarxa de 1.758
voluntaris de Protecció Civil a les quatre illes i tenim moltes
agrupacions, per tant, tenim una xarxa molt ben estructurada i,
la veritat, és d’agrair que tenguin aquesta voluntat d’ajudar.
Açò per començar.

Respecte del que fa el fons, bé, que el Sr. Camps ens digui
que no ens accepta les esmenes perquè desorientam el fons, ho
he entès així, o l’objectiu, no acab d’entendre perquè no
accepta aquestes esmenes perquè, al final, al primer punt l’únic
que diem és que les campanyes de promoció es facin dins del
programa de Protecció Civil, i en el segon punt li demanam el
mateix, vull dir, no hem desorientat en cap moment cap
objectiu. L’únic, molt important, és que vostè parla de la Llei
11/2019, que és de voluntariat, i concretament la Llei 11/2019
certament fa una disposició molt concreta per al voluntariat de
Protecció Civil, però després, a la seva disposició única, crec
que és, addicional, perdona, a la seva disposició addicional
única parla que el voluntariat de Protecció Civil es
desenvoluparà d’acord amb el que estableix la normativa
específica en la matèria; aquella llei que és específica.

I jo li diré, a la llei específica hi ha un desenvolupament de
lleis..., bé, de lleis no, llei n’hi ha una a nivell estatal, que és la
Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema nacional de Protecció
Civil, que, al seu article 7 concretament parla dels drets..., bé,
dels drets i de l’ordenament dels voluntaris en tema de
Protecció Civil. Però és que no queda aquí l’assumpte, és que
després hi ha el Decret 32/2019, de 10 de maig, de reglament
de personal de voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears,
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que desenvolupa tot un seguit d’òrgans col·legiats on hi ha la
comunicació, hi ha la coordinació.

A més a més, li diré una cosa, i vostè crec que ho deu saber,
perquè vostè ha estat alcalde, l’organisme de Protecció Civil de
cada municipi depèn de cada ajuntament, depèn de l’alcalde, i
hi ha uns òrgans molt concrets que estan especificats a la
normativa específica de com es coordinen. Li diré més, en el
cas que conec molt, que és Ciutadella, hi ha un coordinador que
és policia local, perquè els voluntaris de Protecció Civil són per
a emergències i es coordinen a través de l’112 i a través dels
policies locals, també. 

Vostè quan diu aquí que hi ha una manca de respecte,
perquè ho diu per escrit i després ho ha tornat a dir aquí a la
sala de comissions, diu que hi ha una manca de respecte i que
no se’ls fa cas, jo li voldria recordar que, a part de tota aquesta
normativa que vostè ni esmenta a la seva proposició, ni ho ha
dit a la seva exposició, hi ha reunions constants.

Li diré més, després de la pandèmia , perquè s’ha d’agrair
molt tota la feina que van fer tots els voluntaris de Protecció
Civil a l’època de la pandèmia per dur menjar, per dur
medecines a gent major, es va fer una reunió en juny per poder
activar tota la formació, per veure com ho havien de fer per
activar tota la formació que tenien pendent i també per agrair
tota la feinada que es va fer. A part d’aquest consell assessor de
voluntaris de Protecció Civil que està dins la normativa
específica es fan reunions específiques amb cada agrupació. 

Crec que no acceptar aquestes esmenes, la veritat, vull dir,
amb una postura que era totalment a favor de millorar, li dèiem
al punt 1, que la promoció es faci dins la promoció de Protecció
Civil, perquè depenen de Protecció Civil, dins tot el programa
de formació de manera consensuada; el segon punt també en
positiu, i vostè ens diu que desorientam l’objectiu, no ens diu
ni tan sols la normativa que marca qüestions de voluntaris de
Protecció Civil, crec que és una manca d’interès per arribar a
consens per la nostra part, perquè, en definitiva, vostè el que
demostra és que..., i, a més a més, té un tic que..., bé, que ja ho
ha demostrat a altres proposicions, que un dia ja ens va dur una
proposició d’un tema d’ordenació territorial d’un ajuntament,
aquí no es tracta que nosaltres diguem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... als ajuntaments què han de fer, en el sentit de quines dates
s’ha d’organitzar..., -sí, perdoni, president-, és a dir, hi ha uns
òrgans molt establerts, Sr. Camps, que marquen la comunicació
i la coordinació, hi ha uns calendaris. Jo..., açò que en un
període de dos o tres mesos es reuneixi tal...,bé, jo no ho sé,
crec que no és la feina, creiem que no és la feina d’aquest
parlament. Però bé, ja veiem quin és el tarannà.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, crec que la Sra. Carbonero ha fet
una explicació molt acurada del sentit de les nostres esmenes
que hem presentat a aquesta iniciativa, però bé, abans
m’agradaria destacar, com he fet a les anteriors intervencions,
tota la tasca formidable que han fet tots aquests voluntaris
integrats dintre de les agrupacions de Protecció Civil, sobretot
durant el temps de confinament domiciliari, que varen fer una
grandíssima tasca per poder transportar diferents materials, ja
siguin educatius, fins i tot menjars, etc., i crec que això doncs
s’ha de reconèixer. 

Així mateix, però..., i tampoc no entenem massa bé, i
compartesc la valoració darrera que ha fet la Sra. Carbonero a
l’hora de presentar aquestes iniciatives per part del Partit
Popular, que principalment es qüestionen dues qüestions, que
vendrien a ser la comunicació i la formació i, precisament, des
que es va iniciar la pandèmia tant la comunicació com la
formació ha millorat i s’ha incrementat. És a dir, per una part
la comunicació, com ja bé ha comentat, amb la convocatòria
del Consell Assessor del Voluntariat de Protecció Civil per tal
de coordinar, diguem, totes les actuacions de les agrupacions
locals i..., bé, per a la coordinació de totes les agrupacions; i
després, també, la figura d’un tècnic d’emergències que,
precisament, la seva funció era fer d’enllaç entre les
agrupacions i la Direcció General d’Emergències. Per tant, sí
que s’han fet passes per millorar aquesta comunicació.

Pel que fa a la formació, sí que és cert que, i no només en
aquest àmbit sinó fins i tot a la mateixa educació normal
diguem d’escola i d’universitat, hi va haver una aturada els
primers mesos del confinament, en el sentit que ningú no
s’esperava l’onada que ens va venir a sobre, però,
automàticament, com s’ha fet a moltíssims altres sectors, com
ha estat una major implantació del teletreball, en aquest cas
també s’han ofert formacions telemàtiques perquè totes
aquestes persones que vulguin incorporar-se a aquest
voluntariat puguin rebre una formació des de ca seva; que, al
final, i personalment jo ho dic perquè, bé, m’agrada molt la
formació a distància, crec que és una molt bona opció per a
totes aquelles persones que, com vostè deia, tenen una família
i han de conciliar que puguin formar part del cos de voluntariat
i alhora també es puguin formar per formar-ne part.

A més, també, durant aquest darrer any s’han incrementat
de forma considerable totes les places que s’oferien, no només
en Protecció Civil sinó també en altres àmbits que abraça
l’EBAP, han establert una línia d’ajuts directes per a alumnes.
Bé, bàsicament el que vull dir amb el que explic és que sí s’han
fet passes tant en matèria comunicativa com en formació, que
sembla, des de la perspectiva del Partit Popular, com si no
s’hagués fet mai..., o sigui, que no s’hagués fet absolutament
res. I jo crec que s’ha de ser just, es pot ser crític, però també
s’ha de ser just de poder valorar totes aquelles coses positives
que sí que han fet. 
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Evidentment, com ja he dit en moltíssimes altres
intervencions, no ens hem de conformar, però també s’ha de
reconèixer la bona feina que es fa. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Em sum a aquest capítol
que em sap molt de greu que no s’acceptin aquestes esmenes,
precisament perquè crec que estan fetes des d’un esperit
totalment constructiu, i també perquè entenc que aquestes
qüestions que afecten qüestions que han d’estar evidentment
per damunt de partidismes polítics haurien de sortir per
unanimitat o per la màxima unanimitat, sempre i quan
evidentment sigui possible.

Crec que en qüestions com aquesta el pitjor que pot passar
és que juguem al joc que quan governa un o governa l’altre
afavorim més o afavorim manco determinades qüestions, com
són, evidentment, les agrupacions de voluntaris de Protecció
Civil les quals, evidentment, fan una feina extraordinària, tant
a nivell de prevenció com especialment quan els han de
menester, quan hi ha qualsevol esdeveniment dins un municipi
o fins i tot quan hi ha un contratemps que moltes vegades són
els primers que hi arriben perquè, entre d’altres coses, són els
que es troben més a prop i, a més, també tenen un coneixement
del terreny. 

Per tant, voler dir, escolti, quan nosaltres governam hi
dedicam més recursos i hi dedicam més esforços o en tenim
més cura que quan no, evidentment, a part que no és veritat...,
i, a més, li puc dir des del coneixement de causa, com a batlle
que he estat d’un poble on hi havia, on hi ha una agrupació de
Protecció Civil, que fa una feina extraordinària, però també on
em va tocar ser batlle quan hi havia un conseller que no era del
mateix color polític del meu partit polític, aleshores quan feia
una discriminació entre municipis del seu mateix color polític
o de les seves sigles polítiques, que tenien tot tipus de material,
fins i tot un 4 x 4 de darrera generació, nou, nou de trinca,
mentre a nosaltres ens tocava un que era de tercera, de quarta
o de cinquena o de sisena mà, i va ser tot el que vérem en una
legislatura. Perquè són aquestes qüestions que, li parl de l’any
2007, així mateix, crec que ha plogut molt de llavors ençà, són
aquestes qüestions que a nivell polític ja haurien d’estar
desterrades d’una vegada per totes, perquè evidentment quan
ens toca governar governam per a tots els ciutadans i
ciutadanes, no només pels que ens votaren o pels que són del
mateix color polític. 

Per tant, en una qüestió com és aquesta evidentment
hauríem de ser capaços que hi hagués el màxim consens
possible perquè, al cap i a la fi, afecta tot un col·lectiu de gent
que supòs que deu votar cadascú a qui li dóna la gana, perquè
per això vivim en democràcia, per això el vot és secret i, per
tant, hauríem d’estar per sobre de qüestions que són partidistes
totalment. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo vull fer..., el meu grup parlamentari
vol manifestar no tan sols el reconeixement d’aquest específic
col·lectiu de voluntariat, que són les dones i homes de la
Protecció Civil, sinó també precisament per l’esforç que han fet
de donar suport a les polítiques socials i de seguretat que s’han
fet durant la COVID, perquè recordem que han estat
precisament informant en els carrers i fent seguiment que
s’acompleixin, dins les seves competències, s’acompleixin i
donar suport als ciutadans d’informar que s’acompleixin les
normes de seguretat necessàries. Això a partir de la COVID.

Però és que, a més a més, durant això, tota la situació
meteorològica que hem tengut que ha estat greu a aquesta
comunitat autònoma, l’esforç que han fet i que han pogut
conduir la seva formació i capacitació com a membres de
Protecció Civil, l’han feta des que va passar al Llevant de
Mallorca com el que ha passat a altres indrets de la nostra
comunitat autònoma. Vagi el seu reconeixement.

Precisament el reconeixement s’ha de fer amb fets i s’ha de
fer amb fets des de l’administració, que és qui té aquest recurs
humà per realitzar tasques de l’administració. De fet, és un
perfil de voluntari vinculat estrictament a protocols de
l’administració pública en tema de suport a les forces i cossos
de seguretat de l’Estat, a les unitats d’emergències tant
d’extinció d’incendis com d’emergència sanitària i a les
policies locals. Per tant, l’obligació de l’administració i la
responsabilitat és molt major.

Passant al tema del perfil del voluntariat, que són dues
coses diferents, el perfil propi del voluntariat i l’estructura
d’una agrupació de Protecció Civil, que té una normativa
específica i que els seus responsables, aquí es diu caps
d’agrupament, tenen un perfil molt més vinculat a
l’administració, per responsabilitats, òbviament, estan
coordinats a plans d’actuació i està coordinat a un grup humà,
la disposició addicional única, aquí se n’ha parlat, diu que la
normativa aplicable al voluntariat de Protecció Civil es
desenvoluparà segons l’establert a la norma específica
d’aquesta matèria i aquesta llei és exclusivament supletòria,
podria facilitar formació, capacitació i espais de trobada. 

Perquè el que pretén la Llei del voluntariat, i és un esforç i
hi ha costat molt a les entitats, és que el voluntariat no sigui una
substitució de les obligacions de l’administració pública ni que
s’empri les persones per substituir espais propis d’un lloc de
treball de l’àmbit públic, sigui a través d’empleats públics, o de
l’àmbit privat, de la iniciativa privada. Això és l’ADN de
l’esperit del voluntariat i de la participació ciutadana. És
complex el tema de Protecció Civil, no tan sols pel perfil sinó
per la tasca que desenvolupa.

I, concretament, respecte dels punts proposats aquí, el
primer punt, des del nostre grup parlamentari, aquí s’especifica
concretament unes actuacions d’immediatesa, és a dir, vostès
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en el punt no es posen d’acord, parlen de la filosofia, però
llavors la proposta que fa el Grup Parlamentari Popular és dur
els terminis molt concrets, d’una immediatesa, i de la
participació d’unes persones concretes en aquest debat i en
aquesta consulta i disseny de campanyes.

Per tant, al primer punt nosaltres no veiem cap problema a
donar suport a la iniciativa presentada, però tampoc no
tendríem un problema a donar-lo a l’esmena presentada. Crec
que el primer punt és una qüestió que... vull dir, nosaltres
respectarem si l’accepta o no l’accepta, li donarem suport, però
crec que es podria transaccionar perfectament perquè van al
mateix, tot i que cadascú posi un temps i uns gerundis, uns
infinitius habituals ja en aquesta casa, però el que és obvi és al
punt 2.

L’esmena al punt 2, jo entenc perfectament que el Grup
Parlamentari Popular digui que no, entre altres coses perquè
diu, denuncia coses molt concretes que l’esmena proposada
pels tres grups no diu ni molt manco el mateix. Per tant, no
conec el cas concret que es produeix perquè substituesc la Sra.
Patrícia Guasp, que és la que fa el seguiment d’això, per tant,
concretament no tenc la informació ara, però aquí diu “per
reconduir la manca de comunicació existent” i a l’esmena
presentada pels grups que donen suport que són membres del
Govern diu “a promoure l’increment de la comunicació”. Quan
el grup del Govern diuen “promoure l’increment de la
comunicació” és que implícitament reconeixen que no es
produeix una comunicació com es demana, ho fan a la mateixa
proposició. Per tant, entenc perfectament que no acceptin
vostès aquesta esmena. Jo tampoc, així com està plantejada la...

Com que no veig visos que vostès la puguin transaccionar,
que és el que demana el voluntari de Protecció Civil i la
situació que hi ha, supòs que és això, no oblidem que hi ha
persones voluntàries darrere, nosaltres en principi donaríem
suport a la PNL presentada íntegrament pel Partit Popular
envers el que ha exposat el seu portaveu aquí en aquesta
comissió.

Però sí que és important que quan parlem de Protecció
Civil..., tenim un repte important en aquesta comunitat
autònoma atesa la situació i els efectes del canvi climàtic, i és
que a Protecció Civil els voluntaris són voluntaris, estan per
sobre dels acords que puguem tenir i se’ls ha de garantir la
mateixa formació, capacitació i motivació que es dóna a la resta
de ciutadans voluntaris en aquesta comunitat autònoma.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari VOX, que ha abandonat la sessió. Per tant,
passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la
paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, com
s’ha dit en aquesta proposició no de llei parlam d’un col·lectiu

molt concret com pot ser el de Protecció Civil, un col·lectiu
molt concret de voluntariat.

Crec que així com ha dit la Sra. Carbonero que hi ha 1.758
voluntaris a les nostres illes, han demostrat no ara, sinó sempre,
la tasca que s’ha dut a terme des de les diferents agrupacions,
tant davant ajudes puntuals als municipis, com festes,
competicions esportives, fires, que són accions agradables, com
també davant els mals provocats tant per incendis com per
situacions meteorològiques adverses, com poden ser
torrentades, caps de fibló, etc. I ara, amb la COVID-19, han
demostrat encara més la seva solidaritat i han estat a peu de
carrer, sobretot durant el confinament, quan ningú no podia
sortir i ells s’ho jugaven tot per poder ajudar les persones,
sobretot les persones majors o les persones més vulnerables
dins els diferents municipis. Jo crec que sempre la tasca de les
persones de Protecció Civil s’ha de lloar, s’ha d’agrair i, com
molt bé, es deia no és pagada.

Per anar en concret als punts d’aquesta proposició no de
llei, nosaltres donarem suport al primer punt. Per a nosaltres
l’esmena que feien els grups que donen suport al Govern era dir
que les campanyes es fessin des de la Direcció General
d’Emergències, especificava com s’havia de fer la campanya o
des d’on s’havia de fer la campanya, que realment és qui té la
potestat per poder-les tirar endavant. Crec que el que importa
és convidar gent solidària que de forma altruista vulgui
participar d’aquestes agrupacions que tenim.

Respecte del punt 2, puc estar d’acord que hi ha d’haver
reunions... i si no hi ha comunicació, que n’hi hagi. Això
tampoc no ho puc assegurar, però crec que, com a Parlament,
no podem dir que siguin mensuals, crec que cada agrupació
amb l’administració s’ha de coordinar perquè aquestes reunions
es puguin dur a terme les vegades que faci falta, però nosaltres
dir que siguin mensuals, en aquest cas... posaríem “les reunions
necessàries”. Per tant, en aquest punt nosaltres ens abstindrem.

Pel que fa al punt 3, és important consensuar amb les
agrupacions de Protecció Civil la formació i els períodes, quan
s’ha de fer la formació, no per motius només laborals i
familiars, quan feia l’exposició el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, parlava del terme temporal, és a dir, que
els cursos no es feien en els temps, en els terminis que tocava
pel tipus de cursos que es tiraven endavant. Crec que és
important consensuar i coordinar tot el tema de cursos, si es fa,
bé, i si no es fa, que es faci. Per tant, independentment nosaltres
en aquest punt li donaríem suport.

Per tant, li demanaríem votació separada d’aquesta
proposta, el punt 1 -com dic- el votarem a favor, accepti o no
accepti l’esmena, i el punt 3 també; en canvi, al punt 2 ens hi
abstindrem.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió o si podem continuar.
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Per tant, reprenem la sessió i pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. He escoltat amb atenció les
posicions i els objectius de cadascun dels portaveus que han
tingut l’ús de la paraula.

Des del Partit Popular volem fer un exercici de
responsabilitat i entenem que aquest grup tan especial com són
els voluntaris es mereixen un esforç per part de totes les
formacions polítiques, però no que aquesta reflexió pugui
deixar de banda, i ho vull tornar reiterar-ho, idò el nostre
disgust, la nostra sorpresa perquè en 19 mesos que portem de
legislatura, doncs que ni el director general d’Emergències ni
la consellera no hagin tingut l’atenció de poder convocar, en un
dels viatges programats que han fet a l’illa de Menorca, per
poder-se donar a conèixer, donar les gràcies i poder-se posar a
disposició. 

Entenem des del Partit Popular que no són les persones les
que han de cada mes, cada dos mesos, cada ics temps estar-hi
a sobre, per això hi ha els caps de secció, els caps de la
Direcció General d’Emergència, etc., però sí aquest gest humà,
perquè parlam de persones voluntàries, persones entregades
que sacrifiquen el temps lliure que resten de la seva família o
de les seves altres aficions de què puguin disposar per poder
ajudar a col·laborar perquè els ciutadans... aquesta comunitat
pugui fer molts esdeveniments i molts d’actes i tradicions, etc.

Quant a reiterar la preocupació de la formació, sí que ha de
ser una formació consensuada, importantíssim, ells han de tenir
clar, els voluntaris, que són voluntaris. Per tant, les seves
limitacions quant al marc legislatiu, ells no poden voler suplir
la figura dels professionals, sigui policia, siguin bombers,
forces i cossos de seguretat, però sí que necessiten una
formació que motivi, una formació que no sigui cada any
copiar y pegar, copiar y pegar, perquè açò provoca aquest
desinterès i provoca donar-se de baixa, etc.

I quant a la formació també és importantíssim que s’adapti
un poc a l’estació de l’any, que si ve l’estiu el normal és que es
faci un reciclatge, es faci una formació un poquet més superior
sobre què han de fer quan han de donar suport quan hi ha un
incendi forestal als bombers o a la policia. El que no és normal
és que quan ve l’estiu comencem a fer cursos de buidatges, etc.
Per tant, intentar concentrar la formació al període que toca, hi
ha formació que no té època de l’any, com pot ser el tema de
suport bàsic, el DESA, etc.

Per concloure, acceptaríem el vot dels punts per separat, la
primera qüestió.

La segona, jo propòs als partits que han proposat les dues
esmenes..., em rectificaria en el meu pronunciament de la meva
primera intervenció, que si vostès acceptessin i canviessin
l’esmena de modificació per una d’addició, incorporar al text
que nosaltres tenim ja recollit, idò els ho acceptaríem, perquè
entenem que..., al punt 2 i al punt 3.

(Remor de veus)

Perdó, al punt 1 i al punt 2. Es tractaria de fer la
modificació... la substitució de l’esmena de modificació per
addició.

(Remor de veus)

Així com està redactada.

(Remor de veus)

I també demanaria cinc minuts de recés, Sr. President, per
poder acabar de...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, tenim dos minuts... Fem dos minuts de recés per
si voleu acabar de..., però això (...)

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Podríem continuar, per favor. Senyors diputats, podríem
continuar.

Per tant, reprenem, i m’agradaria que digués què accepta i
què no accepta i exactament com queda, llegir com queda per
poder tenir constància i poder-ho posar.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Així la proposta que ha fet el Partit
Popular és la següent: votació separada dels punts, i les
esmenes de modificació passarien a ser esmenes d’addició. Per
tant, quedarien incorporades als punts 1 i 2, perdó.

(Remor de veus)

Així quedaria la...., en el punt 1 quedaria incorporada...

(Remor de veus)

Sr. President, passaria a ser de la següent manera, punt 1: el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, per mor de la urgència de sumar nous ciutadans
amb la voluntat de formar part de les agrupacions de Protecció
Civil o de qualsevol de les agrupacions existents a dia d’avui a
Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, dugui a terme una
campanya de sensibilització acordada amb els caps
d’agrupació.

I després, amb aquesta modificació d’esmena, passar a ser
d’addició, incorporaria: el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a incloure de manera
consensuada a les campanyes de promoció i conscienciació de
la Direcció General d’Emergències, informació de les
formacions dels voluntaris de Protecció Civil de les Illes
Balears per donar a conèixer la feina solidària que fan d’ajuda
a les persones de manera totalment altruista, amb l’objectiu
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també de sumar nous ciutadans a la tasca de voluntariat de
Protecció Civil. Açò el primer punt.

(Remor de veus)

El punt dos...

EL SR. PRESIDENT:

Tot un punt 1?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, açò seria el punt 1.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, afegim, l’esmena de modificació passa a ser el
paràgraf 2 del punt 1. Ja està, d’acord.

EL SR. CAMPS I PONS:

I ara passaria al punt 2, que quedaria de la següent manera:
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme reunions periòdiques, -suprimiríem la
paraula “mensuals” per “periòdiques”- amb els responsables
d’Emergències de la Conselleria d’Administracions Públiques
i Modernització i amb els caps d’agrupació de Protecció Civil
de cada illa, en el termini d’un mes des de l’aprovació
d’aquesta iniciativa, per reconduir la falta de comunicació
existent.

I...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, el punt 3 queda igual?

EL SR. CAMPS I PONS:

Faríem una petita rectificació, en el punt 2...

(Remor de veus)

Per tant, el punt 2 quedaria de la següent manera: el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme reunions periòdiques, amb els
responsables d’Emergències de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització i amb els caps
d’agrupació de Protecció Civil de cada illa, en el termini d’un
mes des de l’aprovació d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

I el punt 3 quedaria igual?

EL SR. CAMPS I PONS:

I en el punt 3 incorporaríem... no, ja està, el punt 3 quedaria
igual.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I hem de votar per separat?

EL SR. CAMPS I PONS:

Per separat, Sr. President. Bé, no perquè hi ha consens.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Votem de manera conjunta amb les esmenes.

(Remor de veus)

Vinga, passem a votació..., ara passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8997/20 del Partit Popular,
amb les modificacions que s’han llegit prèviament. Per tant,
votem els tres punts de manera conjunta i que quedin
incorporades les esmenes, les modificacions i tot d’una,
d’acord?

Per tant, vots a favor?

Per tant, són 13 vots a favor i s’aprova per unanimitat amb
totes les modificacions.
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