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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sí, President, Joan Ferrer substituesc Francina Armengol.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

President, bon dia. Juanma Gómez substitueix Patricia
Guasp. Gràcies. 

I. Compareixença RGE núm. 1531/21, de la directora
general de Participació, Transparència i Voluntariat,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada
per la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals a la
sessió del dia 31 de març del 2021, per tal d’informar sobre
les actuacions realitzades a la present legislatura respecte
dels objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de
març, de voluntariat de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la Directora General de
Participació, Transparència i Voluntariat, per tal d’informar
sobre les actuacions realitzades a la legislatura respecte dels
objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de
voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, mitjançat l’escrit RGE núm.
1531/21, i acordada per la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals a la sessió del dia 31 de març del 2021. 

Assisteix la Sra. Marina Crespí i Gómez, directora general
de Participació, Transparència i Voluntariat, acompanyada del
Sr. Jesús Jurado, secretari general de Sectors Productius i
Memòria Democràtica; del Sr. Guillermo Bezzina Sánchez-
Barcaiztegui, interlocutor parlamentari, i la Sra. Bàrbara
Amorós, assessora tècnica de la Secretaria Autonòmica.

Té la paraula la Sra. Marina Crespí i Gómez per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I VOLUNTARIAT (Marina Crespí i
Gómez):

Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, voldria agrair
l’oportunitat que tenc avui d’explicar les tasques fetes durant
aquesta legislatura per explicar també els avenços que s’han fet
a través de la llei que es va aprovar, com sabeu, al final de la
legislatura passada i que hi ha hagut un parell de modificacions
del Govern. Ja sabeu també que fa dos mesos que vàrem
assumir aquesta responsabilitat i avui el Parlament em dona
l’oportunitat de poder explicar-vos què hem fet per tal de
desenvolupar-la. 

També volem donar les gràcies al conjunt d’entitats del
voluntariat... No em sentiu? Us va millor així? Ah, perdonau.

Volíem donar les gràcies al conjunt d’entitats del
voluntariat que, especialment en el darrer any, han estat allà a
on l’Administració no podia arribar, unes associacions que han
esdevengut imprescindibles i que durant els mesos més durs
han donat suport als col·lectius més vulnerables. Un teixit
associatiu divers, compromès, solidari amb l’objectiu de no
deixar a ningú enrere, malgrat l’adversitat i les circumstàncies,
que demostra que a la nostra societat hi caben els valors de
solidaritat i compromís. 

La llei que ha motivat aquesta compareixença va ser
aprovada, com ja he dit abans, fa dos anys per aquest mateix
parlament. Ens consta, pel relat que ha quedat a les actes del
fòrum, que aquesta llei va ser molt participada pel sector, per
tant, entenem que ve a resoldre els problemes que el sector
devia reclamar. Una llei amb uns objectius clars per a la millora
d’aquest sector: augmentar la seva eficiència i protegir-lo;
distingir entre la participació associativa i la participació
voluntària, és a dir, distingir entre un voluntariat i un
voluntariós, són dues coses diferents, i un tema requereix d’un
compromís, i l’altre és una actuació més puntual. Per tant,
aquesta llei, de moment, distingeix i discrimina entre un i un
altre.

 Una llei que es va fer en un context determinat i que ara,
com sabeu, les circumstàncies han canviat. En el darrer any
aquesta pandèmia ens ha fet canviar també els nostres propis
valors, el nostre concepte de solidaritat i, bé, en principi crec
que el reconeixement que aquesta llei no preveu en el teixit
associatiu i veïnal a les persones que s’han encarregat de tenir
cura de la gent més propera, aquell voluntariat que està més
arrelat i proper a un ajuntament o a un barri, creiem que
s’hauria de posar en valor. Però bé, ja en parlarem més
endavant. 

De moment, el desplegament que sí hem fet, i tal i com
vostès em demanen en aquesta compareixença, ha estat donar
suport a les entitats del voluntariat. Des d’aquesta direcció
general fa anys que es destinen recursos a la PLAVIB, sabeu
que és l’entitat de les entitats, en tema de voluntariat. Aquests
recursos es destinen per tal de fer una feina on l’Administració
no arriba que és la de la formació, la informació i la
dinamització. Els recursos administratius de què disposam ara
mateix no ens permetrien fer aquestes tasques, motiu pel qual
sempre se’ls ha donat una subvenció directa per tal de fomentar
la formació que està dins la llei i que està reconeguda com a un
deure de l’Administració. 

També hem creat, per tal de fomentar i sensibilitzar i donar
visibilitat, uns premis que ja duen dues edicions i enguany es
farà la tercera. Hem intentat que sigui una vegada a cada illa,
i enguany ens toca a Eivissa fer la gala, però, bé, l’important
dels premis és el procés i el consens que duen i el
reconeixement, evidentment. 

També la llei ens marca que hem d’incloure el sector
educatiu i universitari i així ho fem en concedir també una altra
subvenció a la Universitat, reconèixer la seva tasca per tal de
fomentar el voluntariat i crear una societat més justa i més
igualitària. 
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I, més enllà del pressupost disponible, per fomentar i
reconèixer el voluntariat també es preveuen altres accions per
impulsar des de la Direcció General. Com sabeu, anam tard
amb el cens, ja s’ha iniciat el procés administratiu, amb la qual
cosa entenem que amb aquesta pandèmia i aquest temps duim
un any de retard, que és possible que provengui d’aquesta
intenció de consensuar els termes amb els quals s’hauria de fer
aquest cens ja que aquest cens no ha de ser un tema que
respongui a un caprici sinó que realment ha de ser útil, així com
marca la llei. 

I després, també, s’havia d’adaptar el fòrum a aquestes
noves realitats i incloure-hi la part d’educació. I així es fa.

I fins aquí el desplegament de la llei per part de la Direcció
General durant aquests dos anys. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions per a la qual cosa es demana als
portaveus si volen la suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Crespí i Gómez pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I VOLUNTARIAT (Marina Crespí i
Gómez):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciutadans, té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. M’avisareu per favor quan em faltin 3
minuts, més o manco?

Benvinguda, directora i els companys i companyes que
l’acompanyen. Li dic que per l’experiència que tenc, que no és
molta més que la que pugui tenir qualsevol de la resta de
companys que hi ha aquí, però, en tot cas, em sorprèn que a una
intervenció d’una compareixença vostè li hagi dedicat gairebé
set, vuit minuts. Però, bé, és la seva intervenció i per ventura
ens podrà desenvolupar molt més el contingut objecte
d’aquesta compareixença el qual crec que ve prou argumentat
a l’escrit que li va traslladar el Parlament a la conselleria.

Sobretot, per l’efecte del desplegament de la Llei del
voluntariat perquè, o no ens ho ha contat i espera a contar-ho
després, o evidentment confirma que no s’ha fet absolutament
res des de l’aprovació de la Llei del voluntariat, en el 2019, tal
i com es va constatar en aquesta comissió i evidentment fins i
tot del grups proposant de dues iniciatives dins la transacció i
dins el debat vàrem poder assolir. 

Miri, l’objecte... Supòs que vostè ha llegit el Diari de
Sessions de la compareixença, de la petició de compareixença
i també de les dues iniciatives presentades de proposicions no
de llei, perquè són el cos que va motivar que el nostre grup
parlamentari presentés aquí en aquesta comissió, i així ho va
aprovar, el requeriment de la seva compareixença per donar
explicacions de l’itinerari de l’aprovació fa dos anys de la llei,
fins ara, de la suspensió de no compliment del Pla estratègic del
voluntariat, que finalitzava abans de la pandèmia., abans de la
pandèmia, dia 8 de març. I els dos anys, en el context empàtic
per part de tots els grups, que no s’ha pogut culminar el cens ni
la creació del fòrum per mor de la pandèmia, fins aquí, bé.

I el que esperam és que ens conti tot això que no ens ha
contat i jo, evidentment, li he d’avançar el que presumesc que
no s’ha fet perquè no tenc la informació, encara no l’ha donada.

Nosaltres vàrem demanar la compareixença no només per
l’incompliment de desplegament de terminis de la llei, sinó
perquè en aquesta comissió es varen dur dues proposicions no
de llei que creaven dos òrgans que no contemplava la llei i ens
preocupava al nostre grup parlamentari i a la Plataforma del
Voluntariat i a les 44 entitats i al 75% dels voluntaris que
representen aquestes entitats que, com després d’un consens
d’haver tret una llei, uns grups parlamentaris que formen part
del Govern duien aquí iniciatives que incompleixen la llei. 

I ens preocupaven dues coses, que esper que vostè ens les
aclareixi avui: una, desconeixement per part dels grups que
formen part del Govern i per part del Govern, no ho crec, però,
en tot cas pot ser, del que diu la llei, els terminis i els
instruments. Recordi que creava una plataforma d’interrelació
del voluntariat, no en parla per a res, i parlava d’un observatori
del voluntariat, d’acord. L’altre que ens preocupa és que
realment, i vostè acaba de dir que aquesta llei, que no té dos
anys de recorregut ni s’ha desplegat, no contempla el
reconeixement veïnal ni el voluntariat proper, la qual cosa em
fa pensar si vostès el que cerquen és una altra via de tenir
relacions del voluntariat i de les entitats al marge del que diu la
llei, que em semblaria molt bé la reflexió que vostè ha feta, i ja
la desplegarem després. 

És a dir, hi ha un context de voluntaris que s’han quedat
fora? Sí, sí, sempre, i associacions juvenils i el Consell de
Joventut i l’EAPN, totes les plataformes hi ha entitats perquè
és voluntari. Però i la constitució de la Plataforma del
Voluntariat, que va permetre la llei de consens, i l’interlocutor
viable i qui ha fet una gran tasca per part del Govern ha estat la
Plataforma del Voluntariat. I si vostès el que plantegen aquí és
crear una plataforma d’interacció de voluntariat, com a mínim
a la plataforma i a les entitats que en formen part, se’ls varen
posar els cabells drets, i per això varen demanar una reunió
amb tots els grups parlamentaris. I ens varen traslladar
exactament el mateix i aquí farem Ciutadans, el nostre grup
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parlamentari, d’altaveu d’aquestes inquietuds que esper que
vostè tengui l’oportunitat de contar-nos-les.

Les iniciatives es varen dur el 20 de maig aquí, de crear
aquesta plataforma, 20 de maig del 2020 es va enregistrar.
Vostè creu que tenim experiència amb la pandèmia del 19 de
març a dia 20 de maig per valorar sense les entitats que s’han
de crear instruments diferents perquè no assoleixen la
representació i participació de tots els veïnats? Vostè ho creu?
Vostè que té un departament, com es va queixar aquí la seva
directora precedent, d’insuficients recursos quan la plataforma
s’ha assabentat per aquí i no per vostès d’aquesta idea, han
tengut temps d’analitzar sense fer cap estudi quines són les
necessitats del voluntariat i dels ciutadans de les Illes Balears?
Són uns cracs.

Jo no crec que hagin fet cap estudi, però ja que hi és li
deman si ha fet un estudi per valorar aquest diagnòstic que
acaba de fer vostè i que confirma que vostès es boten la Llei del
voluntariat perquè volen fer una altra cosa diferent, sense haver
anunciat ni a aquesta cambra ni a les entitats, aquesta intenció.
Esper que vostè ens ho digui, si vostè encara no ho sap
demanaré la compareixença del vicepresident i conseller
competent ara.

Per cert, una direcció general que passa de Participació i
Voluntariat a Transparència, Participació i Voluntariat, li
demanaré si té suficients recursos administratius i humans per
poder desenvolupar la resta de tasques que també té. Ja li dic
que en el nostre grup parlamentari les entitats sempre han
pensat que aquesta direcció general projecta per finalitat i per
ubicació correspondria a la Conselleria de Presidència. Aprofit
per dir-li perquè conegui vostè el nostre posicionament i el de
les entitats que la representen. 

Miri, crec que s’ha insultat a la Plataforma del Voluntariat
no amb finalitat objecte d’insultar la Plataforma del
Voluntariat, sinó amb les passes que no s’han fet i que sí s’han
fet en aquestes iniciatives. Per tant, crec que té una bona
oportunitat vostè per aclarir-ho. 

Vostè ha esmentat poc les actuacions que ha fet la
Plataforma del Voluntariat. Aquesta llei surt per unanimitat
gràcies que vostè..., que és una iniciativa de la ciutadania, de la
societat civil, d’aquestes entitats que li he dit, gràcies a això
aquest parlament va aprovar per unanimitat, no només per la
tasca d’impuls legislatiu que va dur a terme el Govern, la va fer
perquè precisament amb les compareixences i amb la
interlocució la va fer la societat civil, per això hi va haver un
consens en aquesta llei. I vostès tenen un àmbit de debat
paral·lel al de l’entitat que va fer d’interlocutora de la societat
civil instrumentalitzada, és a dir, organitzada, i això ens
preocupa.

Miri, li demanaré una sèrie de qüestions per si vol anar
anotant, més que res perquè si no les repetiré al meu torn de
rèplica.

El Pla autonòmic del voluntariat, com està? Fa un any que
hauria d’estar publicat i conèixer-lo. Com està, quins espais de
reunió, quin comitè tècnic l’elabora? Ha fet un estudi de
diagnòstic per elaborar el Pla autonòmic del voluntariat? És a

dir, un estudi sociològic en col·laboració amb qui vostès
considerin, tenim un instrument habitual per fer-los que és la
Universitat de les Illes Balears, però també hi ha la Plataforma
del Voluntariat i plans formatius i sociològics que tenen les
pròpies entitats, no fa falta es gastin vostès molts de doblers,
però si escau també és important que es dediquin a això. 

És a dir, la diagnosi i la fotografia de la situació del
voluntariat de les Illes Balears amb un focus molt especial i
evidentment és la pandèmia. Per això entenc que jo que a part
del que puguem valorar vostè, jo i qualsevol de l’equip com a
mínim hi ha d’haver una part científica. Aquesta evidència
científica també serveix a la sociologia. 

El conveni amb la Plataforma del Voluntariat, vostès el
mantindran?...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Gómez, li queden tres minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, em queden i llavors a la rèplica els altres
cinc, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Després tendrà un segon torn de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. M’interessa saber si continuarà amb
aquest conveni instrumental, amb aquesta subvenció directa
que es dóna a la Plataforma del Voluntariat per dur a terme
aquestes coses que vostè ha valorat que és la informació, la
formació, la proximitat i la col·laboració, precisament per això
que vostès legítimament, la seva prerrogativa, vostès
consideren que han de reorientar una actuació política des del
Govern perquè el Consell de Govern ho autoritza ens sembla
bé. Li deman si a tot aquest itinerari i estratègia ho farà amb la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears. 

Què pensa vostè d’aquestes iniciatives aprovades per
aquesta cambra en tema de la Plataforma interactiva del
voluntariat i de l’Observatori del Voluntariat? Quin calendari
té? Perquè és un mandat del Parlament. No és la meva línia que
crec que ha de ser, però és un mandat del Parlament i per tant
entenc que vostè l’ha hagut de ficar dins els seus objectius del
que queda de legislatura.

Ens preocupa també sobretot el tema del fòrum, ens conta
l’itinerari de convocatòria del fòrum? Les dificultats que hi ha
per posar-lo en marxa? El cens de les entitats, vostè sap la
inseguretat que crea a una entitat quan li diuen vostè ha estat
inscrita a un cens per acreditar-se i aquest cens encara no està
conclòs? Això és important.

Si vostè té unes altres línies, i ho entenc perquè és una
compareixença d’una direcció general que té ara Transparència
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també, ens conti els objectius que vinculen amb l’objecte de la
compareixença, és a dir, desplegar la llei, el calendari de
desplegament de la llei i sobretot el pressupost amb què vostè
compta, si compta amb el mateix pressupost per fer aquestes
actuacions envers el voluntariat, també ens interessa.

Llavors continuaré fent-li més preguntes perquè li he donat
una bateria de coses. És que esperava que a la seva intervenció
li hagués de fer només una pregunta i no, no..., m’ha quedat
incertesa en moltes qüestions.

S’ha reunit i quantes vegades amb la Plataforma del
Voluntariat per aquest tema concret? Eh!, per aquest tema i,
quina valoració fa? Li dic perquè la valoració que fa el nostre
grup parlamentari amb la reunió que vàrem tenir, i supòs que
la va tenir amb tots els grups i ells ja ho diran a les seves
intervencions, és de preocupació, d’incertesa, d’inquietud. Tal
vegada va ser després que s’ha reunit amb ells i ha pogut
resoldre una sèrie de les seves inquietuds, preguntes i sobretot
preocupació. Recordem qui hi ha rere la Plataforma del
Voluntariat, a qui representen. 

I si als barris, amb els veïnats, als barris, als hospitals, als
acompanyaments dels nostres grans, al suport fins i tot als
efectes de la pandèmia col·laterals com el tema de prevenció
del suïcidi, com el tema de l’angoixa han estat aquestes entitats,
i d’altres, però aquestes han estat. No crec que li hagi de
recordar d’aquestes 44 entitats quines tenen prou actuació i
diversificació en el seu àmbit.

Hi ha projectes que es varen acordar amb l’anterior
directora general, sé que estava adscrita a una altra conselleria,
però jo li deman si aquests projectes que estaven finançats com
per exemple l’Oficina de Cooperació de la UIB per possibilitar
unes jornades de voluntariat si la té prevista i quin calendari es
desenvoluparà. 

Vostè és conscient...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president-, vostè és conscient, directora, que si
vostè crea unes jornades de voluntariat s’imagina amb aquest
escenari i aquesta inquietud que hi ha sense tenir un fòrum
convocat i sense tenir l’itinerari de la llei la inquietud que seria
per a les entitats les preguntes que li farien les entitats a aquesta
jornada del voluntariat. Per tant, tot el que puguem avançar
abans d’aquesta activitat em sembla estratègic i important per
a les entitats, per a vostès i per a aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputades. Benvinguda Sra. Crespí, benvingut secretari
autonòmic i totes les persones del seu departament que
l’acompanyen, moltes gràcies per la seva assistència i per les
explicacions que ens acaba de donar.

Començaré la meva intervenció del Grup Parlamentari
Popular fent un merescut reconeixement al magnífic treball que
realitzen les entitats de voluntariat i els seus milers de
voluntaris a les Illes Balears i destacar molt, molt especialment
la rellevant i professional tasca duita a terme per la PLAVIB
com a federació d’entitats. 

Miri, el Grup Parlamentari Popular va votar a favor de
l’aprovació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de
les Illes Balears, l’objectiu de la qual, segons es recull a
l’exposició de motius, no era un altre que dotar el voluntariat
de les Illes Balears d’un marc jurídic actual, modern, adaptat a
les necessitats i a la realitat del segle XXI. I és precisament
això el que el PP, les entitats i els voluntaris de les Illes Balears
esperaven de la gestió de l’antiga Direcció de Voluntariat i
Participació, convertida avui en la Direcció General de
Participació, Transparència i Voluntariat, una llei consensuada
amb totes les forces polítiques i que fixa les línies mestre, les
mesures de suport i promoció i habilita uns instruments i uns
òrgans amb l’objectiu de garantir un voluntariat de qualitat a la
nostra comunitat autònoma. Una llei la qual, per cert, es troba
pendent del seu desenvolupament normatiu.

I el Partit Popular ve aquí precisament a exercir aquesta
funció de control i seguiment de les actuacions de la direcció
general i el grau de consecució dels objectius marcats. Una
acció de govern que transcorre en un context complex, amb
ingerències d’elements exògens a la direcció general competent
en aquesta matèria, com són la crisi sanitària, la crisi social i
econòmica, i entenem que aquesta pandèmia ha pogut
distorsionar la planificació d’aquest departament, com de la
resta de l’administració pública.

Però no podem aconseguir comprendre que pràcticament
cap dels compromisos adquirits en relació amb aquest
desenvolupament normatiu, avui dia no sigui no siguin una
realitat, i que no s’hagi treballat amb la línia marcada i
acordada per totes les forces polítiques que varen donar suport
a aquesta Llei de voluntariat. Habilitar el programa Xarxa llum
COVID-19, Enxarxats, en el nostre parer no explica, no
justifica que la direcció general no hagi tengut capacitat per
impulsar els aspectes fonamentals recollits a la Llei de
voluntariat. 

Interpretam la destitució de la seva antecessora i el
cessament de la consellera del ram, com la ratificació per part
del propi Govern de la nefasta gestió duta a terme aquests dos
últims anys en matèria de voluntariat, falta d’orientació en els
objectius, falta de concreció, falta d’empenta, falta de lideratge
i a les proves em remet. No tenim el decret de composició i
funcionament del Fòrum balear del voluntariat, no tenim el
cens d’entitats voluntariat, no tenim el Pla autonòmic de
voluntariat i no hi ha l’adaptació de l’administració pública en
aquesta llei.
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Sra. Crespí, convendrà amb mi que és necessari prendre
mesures urgents i dràstiques per reconduir tot aquest desgavell.
El PP espera que vostè sigui capaç de reorientar la política de
voluntariat de les Illes Balears. Per a quan té previst adaptar el
nou decret de composició i funcionament del Fòrum balear de
voluntariat? S’havia de desenvolupar en 12 mesos des de
l’aprovació de la llei.

Quant al cens d’entitats de voluntariat. A dia d’avui
desconeixem realment quantes entitats i quants de voluntaris hi
ha a les Illes Balears, en quin estadi es troba l’elaboració
d’aquest cens? Quina data té prevista per presentar el cens? 

Una altra assignatura pendent de la seva direcció general és
el Pla autonòmic del voluntariat. L’havia d’elaborar el Fòrum
balear de voluntariat durant els dos anys següents a l’aprovació
de la llei. Ha de ser l’instrument estratègic que ordeni les
iniciatives de suport autonòmic al voluntariat, per a quan
directora general? Quan calcula que estarà enllestit aquest
document estratègic? Entenem que es realitzarà un estudi previ
a l’elaboració, qui realitzarà aquest estudi? M’ho pot confirmar.

La disposició transitòria segona de la llei, estableix que
l’administració pública ha de donar suport a les iniciatives de
voluntariat mitjançant entitats privades sense ànim de lucre
com a teixit associatiu. Per tant, les administracions públiques
que han dut a terme programes de voluntariat propis, havien de
trobar entitats de voluntariat per dur-les a terme dins el seu
territori. Aquesta adaptació és desigual i encara a dia d’avui hi
ha casos d’iniciatives de voluntariat dins l’administració. Quin
calendari contempla per a l’adaptació completa de
l’administració pública a aquesta llei?

Quant als premis de voluntariat de les Illes Balears. El Partit
Popular considera que s’ha de seguir promovent com a una
forma, no sols de reconèixer un programa de voluntariat, sinó
unes persones per la seva trajectòria i també el voluntariat de
les Illes Balears. Ens consta de les poques candidatures
presentades per optar als premis de les darrers convocatòries,
quines accions té planificades per incrementar el nombre de
candidatures? S’ha plantejat simplificar i facilitar el format
actual de presentació de candidatures? Mantindrà la línia de
subvencions per a les assegurances del voluntariat? Quines
estratègies de comunicació té planificades implantar per fer
difusió d’aquesta convocatòria i aconseguir més concurrència
que l’any passat, que ens consta que va ser molt baixa la
concurrència

Quant a la Llei d’educació, quin rol, quin paper tendran
aquests aspectes de sensibilització del voluntariat entre els
joves de les Illes Balears?

Ja li ha plantejat qüestions paregudes el Grup de Ciutadans,
però jo volia remarcar quin paper tendrà aquesta plataforma
d’interrelació, en què consistirà exactament i quin terminis
estan prevists per configurar una estructura paral·lela a una
plataforma ja existent. 

L’Observatori del voluntariat es troba dins la seva agenda
posar-lo en marxa? Quin model d’observatori ens proposen?
Serà una realitat dins aquesta legislatura o no?

En definitiva directora, aquestes són algunes de les moltes
qüestions que li planteja el Partit Popular, que he vist que no ha
pres nota de la immensa majoria de qüestions, no sé si està en
la seva intenció donar resposta o no.

I esperant del que vostè ens pugui dir, quedam pendents de
la següent part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podem té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Crespí i a l’equip que
l’acompanya, per comparèixer, per les explicacions donades i
les que ara es podran ampliar i sobretot per tot aquella tasca
que podrà desenvolupar en els pròxims mesos i fins acabar la
legislatura.

Jo crec que és important començar parlant de dos aspectes
com a mínim: el primer és que ni els cent dies li han donat per
comparèixer i que, tot i haver estant fent feina a la mateixa
conselleria que l’anterior directora general, com és normal, ha
d’acabar d’arribar, aterrar i a més compaginar les dues altres
àrees que vostè gestiona.

El segon, que, encara que soni totalment lògic, cal recordar
que fa un any i poc va començar una pandèmia i que el Govern
en totes les seves àrees va haver de prioritzar totes aquelles
línies polítiques que en un principi s’havien recollit als Acords
de Bellver, es varen haver de fer tota una sèrie de
prioritzacions, per tal de lluitar contra la pandèmia i pal·liar
tots els seus efectes i que, per tant, dins la Direcció General
d’abans, de Transparència i Voluntariat, doncs també hi va
haver d’haver tota una sèrie d’adaptacions. Així i tot, sempre
paral·lelament a la pandèmia, cal continuar impulsant i tirant
cap endavant totes aquelles mesures que, com deia, figuren al
full de ruta tant legislatiu, que ja es varen aprovar la passada
legislatura, com a tots aquells acords del pacte de govern.

A mi m’agradaria demanar-li si considera que hi haurà un
canvi de paradigma quant al voluntariat així com ho havíem
entès fins ara, principalment perquè en els darrers anys hem vist
que hi ha hagut unes onades de solidaritat, per exemple amb les
torrentades del Llevant, o ara durant la pandèmia, i m’agradaria
saber quines variacions considera que hi haurà en la forma
d’entendre el voluntariat, o quins mecanismes de relació creu
que hi hauria d’haver cap al voluntariat.

Llavors, a la seva exposició, ha comentat tota una sèrie
d’accions que s’han desenvolupat, d’acord amb la Llei del
voluntariat i ha fet referència als premis del voluntariat. A mi
m’agradaria, si es pot aprofundir en quina ha estat l’experiència
que hi ha hagut fins ara i quin pensa que hauria de ser
l’enfocament que han de tenir aquests premis. Sé que tal vegada
per a alguns grups això no és una qüestió important, però
sincerament el teixit associatiu del voluntariat ha fet una feina
immensa, sempre arribant allà on no arriben les institucions i
trob rellevant que avui doncs puguem aprofundir en aquest
tema.
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I a mi m’agradaria comentar una sèrie de coses que s’han
dit fins ara. Primer de tot és que les iniciatives que es varen
presentar no incompleixen la llei, com deia el Sr. Gómez, en tot
cas poden ampliar el seu contingut o el seu abast i també
igualment no entenc la vehemència amb la qual s’ha fet
l’exposició per part del portaveu de Ciutadans cap a una
directora general que acaba d’arribar sobre unes actuacions que
no estaven a la seva ma, i jo pens, bé, tenc dubtes de fins a quin
punt s’hauria d’haver produït la compareixença amb aquests
termes. De la mateixa manera que dubtar de la capacitat de la
directora general de poder contestar les preguntes perquè no
han vist que estaven apuntades totes les qüestions que, per cert,
algunes ja s’havien apuntat perquè ja les havia formulat el Sr.
Gómez, idò també em sembla un poc surrealista aquestes...

(Remor de veus)

... -sí-, aquestes..., -sí, em sembla surrealista que es digui a una
directora general que què passa si no s’apunta les coses, no ho
sé, sí, em sembla surrealista, és així de clar.

(Remor de veus)

Després, com dic, crec que també al principi de la
intervenció de la directora general s’ha fet un reconeixement
exprés a la tasca que ha desenvolupat la PLAVIB, a la tasca
que va tenir en l’elaboració de consens amb la Llei de
voluntarietat aprovada a l’anterior legislatura. Per tant, crec que
és el que ha dit, i a mi m’interessa molt més saber cap on anirà
la direcció general ara que està en mans de l’actual directora
general i no pas algunes qüestions de la forma com s’han
plantejat que són tota una sèrie de qüestionaments cap a la tasca
que va fer l’anterior directora general i que, com dic, ni els cent
dies que consider que igual s’hagués pogut esperar que hagués
pogut tenir aquests cent dies per acabar d’aterrar.

Des d’Unidas Podemos li donam tot el nostre suport.
Confiam que farà una bona feina, juntament amb altres dues
àrees molt importants dins el Govern i tot el nostre suport a
continuar fent tasques.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sr. President. Em sum al capítol
d’agraïments per aquesta compareixença, Sra. Crespí, que ben
cert -com deia la companya d’Unidas Podemos, la Sra. Sans-
es produeix quan encara no han passat ni tan sols cent dies de
la seva presa de possessió com a directora general en gestionar
aquesta àrea en concret. I, a més, diríem, dins un context d’una
escenografia que en certa manera impressiona, a nosaltres no
perquè ja estam curats d’espants i perquè venim cada dia, però
entenem que una persona que no hi està avesada haver de venir
aquí, davant aquest floquet de senyories, haver de donar
explicacions, certament impressiona, i més quan un fa poc

temps que ha agafat el càrrec en qüestió. A més a un espai...,
vostè sap que això abans era el Círculo Mallorquín i aquesta en
concret era la Sala d’Esgrima i, bé, després de molts d’anys de
fer esgrima aquí alguna cosa deu haver quedat impregnada dins
les parets; ara és un altre tipus d’esgrima, és una esgrima més
dialèctica, però, bé, no deixa de ser un combat en certa manera,
no? I crec que en aquest combat moltes vegades ens hem com
d’abstreure d’aquest combat, que, com que som diferents grups
polítics, ens hem de barallar, entre cometes, i des d’una
perspectiva, dic, totalment dialèctica.

A vostè segurament li ha tocat gestionar una de les àrees...
bé, des de la meva perspectiva o des de la meva trajectòria
personal, que venc de l’àmbit social, més guapes, des d’una
perspectiva de dir: bé, si un hagués de gestionar, aquesta en
concret seria una de les que a mi m’agradaria perquè
precisament ve d’un àmbit que és molt proper a la meva
dedicatòria a nivell professional, bé, i també a nivell polític,
evidentment, fa referència a la participació, al voluntariat que
segurament deu ser la cara més amable de la gestió pública en
aquest sentit, en unes circumstàncies evidentment que vostè ha
trobat que són totalment contràries. 

És veritat que és una llei prou nova, parlam de l’any 2019,
el 2019 és ahir, gairebé ahir, moltes vegades és més bo de fer
una llei, fer-la, i especialment quan diuen: és que ha sortit amb
molt de consens; bé, la Llei de contractes també havia sortit
amb un consens extraordinari que havia recollit més de 90
esmenes i el resultat final era que sí, que sí, que sí que era
molt... que havia estat una llei molt participada, molt
consensuada, però a la pràctica no hi havia qui l’aplicàs, que
aquest és un dels perills que tenen les lleis quan surten molt
consensuades, que hem volgut fer tant de cas a tothom, a totes
les entitats i a tots els partits polítics que després a l’hora de
l’aplicació allò no hi ha Crist que l’apliqui, però bé, crec que
no és el cas.

En aquest cas és veritat que fa molt poc temps que s’ha
aprovat, però també és veritat que hi ha hagut un recurs
d’inconstitucionalitat i que s’ha resolt em sembla que fa...
quinze dies...

(Rialles de l’intervinent)

..., no quinze dies, però mig any i, a més, després hem tengut
una pandèmia i després hem tengut uns canvis a nivell
organitzatiu la qual cosa evidentment sempre són entrebancs a
aquesta posada en pràctica d’aquesta llei que es va aprovar que
és un dels objectius fonamentals que vostè tendrà com a
directora general, i des d’aquí evidentment la volem encoratjar
perquè, com deia abans, entenem que és una de les feines... o
és una de les cares més amable que pot tenir l’administració en
aquest cas la de la comunitat autònoma.

Tot i això, i hem de recordar els diferents marcs normatius
que hi ha hagut amb referència a aquesta i a altres, la darrera és
la que hi havia abans d’aquesta, era la del 1998, i en això és
important moltes vegades recordar que una llei el que fa és
regular una realitat, és a dir, no genera ni crea una realitat, la
realitat ja hi és. Això m’agrada molt recordar-ho quan parlam
dels matrimonis homosexuals o matrimonis de la gent del
mateix sexe, és a dir, bé, és que sembla que varen sortir a partir
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de la llei, no, escolti, abans que s’aprovàs la llei ja hi havia
parelles de persones del mateix sexe. Per tant, el que vàrem fer
va ser regular una realitat.

Crec que en aquest sentit és important dir: escolti, teníem ja
un marc normatiu, cert, de l’any 1998 que havia quedat
totalment desfasat i llavors es va fer una adaptació. Però
precisament per recordar això, que tenim una realitat i, per tant,
regulam una realitat que ja existeix en aquest sentit i que, per
tant, això va suposar l’adaptació a través d’aquest marc
normatiu.

Entenem que abans de fer això hi haurà d’haver una fase
prèvia, vostè abans deia que té pocs recursos humans per dur-la
a terme, no sé si ha arribat a dir quants, quants de recursos
humans té la seva direcció general, m’agradaria que ens ho
digués, per favor, i que per tant, una de les primeres fites serà
reforçar aquesta estructura precisament, entre altres coses, per
poder desenvolupar aquesta llei que, com bé deia abans, a part
que és prou recent, ha tengut tota una sèrie d’emperons que han
impedit que començàs a caminar.

Res més, demanar senzillament..., desitjar-li molts d’èxits,
parlam, diríem, d’una qüestió important, que mou moltíssima
gent, a més el voluntariat, que és un d’aquests fets a nivell
social que més humanitzen el temps que ens ha tocat viure i,
per tant, evidentment la seva sort i encerts també seran els seus
i els del nostre conjunt com a societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Directora General, por
estar hoy aquí. Voy a intentar ser igual de breve en mi
exposición como lo ha sido usted en la suya, creo que ha batido
un récord parlamentario, por lo menos desde que estoy yo
participando en las comisiones.

Nos han dicho, y eso es cierto, que acaba usted de aterrizar,
que no se pueden pedir peras al olmo, en unos meses,
evidentemente, unos días, no va a solventar usted la herencia
recibida del pasado que, por lo que hemos visto es poco menos
que un solar, pero es que a ustedes, que siempre les gusta hacer
referencia a las herencias recibidas, esta herencia no es ni de
Aznar, ni de Bauzá ni de Rajoy ni de los Reyes Godos, es de
ustedes mismos, por lo tanto ustedes tienen que asumir la mala
gestión o la nula gestión que ha recibido usted en su dirección
general.

Una dirección general que, además, en esta remodelación
le han puesto Participación, Transparencia, Voluntariado, y no
le han metido Transición Energética, Agenda 2030 y bailes
regionales porque no se ha terciado, pero claro, en este totum
revolutum que ponemos de aquí y de allá, porque había que
hacer una operación de maquillaje, pues, además, a usted le han

endosado el tema de la Transparencia, que veremos también
cómo lo saca usted adelante.

Creo que las preguntas que le han hecho los diputados tanto
de Ciudadanos como del Partido Popular, las preguntas
concretas, son las que había que hacer y estaremos pendientes
de su respuesta. Pero, claro, es que nosotros cuando oíamos
hablar de observatorios, fòrums, plataformas e informes
previos, se nos ponen los pelos como escarpias, porque todo
eso ya sabemos lo que supone y ya sabemos lo que supone no
sólo su dirección general sino la secretaria autonómica de la
que usted depende.

Por lo tanto, aguardaremos y estudiaremos sus respuestas,
y aquí acaba mi intervención, que ya digo, va a ser tan breve
como ha sido la suya. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Directora, benvinguda vostè i l’equip que l’acompanya. Bé, jo
crec que en general li han fet les preguntes de desenvolupament
d’aquesta llei, una llei que s’havia de desenvolupar en dos anys
i encara no s’ha fet, i crec que és criticable, com no pot ser
d’una altra manera. 

M’agradaria saber, i vostè ho ha parlat, que no es contempla
la llei, perquè aquesta llei és per a entitats privades sense ànim
de lucre, m’agradaria que em digui a veure tot aquest teixit
veïnal, aquests veïnats de barri que han ajudat, si es contempla
des de la direcció general fer qualque acció o de qualque
manera poder ajudar aquest teixit, que en molts de casos no
està ni associat. 

A causa, o ateses les propostes, les proposicions no de llei
que es varen presentar, jo crec que, com la majoria de grups
parlamentaris, vàrem tenir reunió amb la plataforma i vàrem
poder veure la seva sorpresa i malestar amb algunes de les
presentacions d’aquestes propostes, sobretot perquè, i això és
encara el que més sorprèn, que en el fòrum de participació, en
el fòrum que es va crear i que és el lloc de debat, és el lloc on
segons la llei, i permeti’m que la cerqui, és l’òrgan consultiu de
coordinació i de promoció de participació de les entitats i com
a funcions ha d’elaborar propostes relacionades amb tot el que
es refereix al voluntariat, ha de promoure el debat dels temes
del voluntariat, ha de coordinar a diferents àmbits d’actuació i
cooperació, fomentar la participació del voluntariat, elaborar
informes, estudis, publicacions i investigacions sobre les
accions que es puguin dur a terme; emetre l’informe suposat
que hi ha sobre l’apartat 2 de la llei; redactar la memòria anual,
fer el Pla autonòmic de voluntariat. La sorpresa va ser quan el
president de la plataforma no tenia constància d’algunes de les
coses que es varen acordar en aquelles propostes, com podia
ser aquesta plataforma d’interrelació a nivell estatal, que no hi
veien sentit, o fins i tot trobaven que no era necessari fer un
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Observatori de voluntariat, mentre la llei no estigués
desplegada així com toca.

Per tant, pensam que el cens i aquest pla autonòmic és molt
important i que es posin en marxa i que es faci de la millor i
més ràpida manera possible. I si hi ha hagut aquesta
compareixença i no han passat els cent dies, jo crec que ho ha
d’agafar de manera positiva i de manera positiva per veure que
és una feina necessària i que ha de tenir un compromís ferm i
que hi ha una preocupació per part d’aquestes entitats que
formen part del voluntariat i que ara mateix se senten ferides,
ho direm d’aquesta manera, quan fa dos anys es pensaven que
havien fet una passa molt important per arribar a uns objectius
i a una lluita que feia anys que volien aconseguir perquè se’ls
considerés així com pertocava.

Per tant, jo crec que ha de mirar això, perquè sigui una
manera de treballar de manera coordinada amb tot el sector del
voluntariat. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Castells ha excusat la seva assistència. Passarem idò al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, jo també crec que aquí ja s’han dit
moltes coses i parlar al final sempre té aquestes coses. Jo crec
que, en primer lloc li vull donar la benvinguda a la directora
general i a l’equip que l’acompanya, crec que és important que
vengui a aquest Parlament una direcció general com la seva a
parlar de voluntariat, que de voluntariat se’n parla poc en
aquest Parlament i va bé de vegades incidir en el debat sobre
les necessitats, perquè realment el voluntariat ha estat una eina
social que ha permès la cohesió interna i la cohesió social i
permet avançar arribant allà on l’administració no pot arribar. 

Jo crec que hem de donar..., tots fem un reconeixement
explícit sobre la feina que han realitzat tant les entitats de
voluntariat, com les persones voluntàries de manera individual.
Jo crec que és important també parlar del voluntariat
individual, no tot el voluntariat està inclòs dintre de les entitats,
no tot el voluntariat està en una associació, en una plataforma,
sinó que el voluntariat es pot exercir a través d’una entitat, o
moltes vegades... i això és el que demanava de manera
individual en diferents aspectes.

Jo crec que és important fer aquest reconeixement i jo crec
que les administracions han d’incentivar aquesta cooperació,
aquesta promoció del voluntariat i el seu paper transformador,
el seu paper transformador dintre de la societat, com a cohesió.

Aquí, aquesta compareixença que té vostè avui, ve
exactament per parlar del desenvolupament de la llei, del fòrum
i dels ens. Jo crec que les intervencions que hi ha hagut
prèviament s’han deixat clar que volen saber de quina manera
s’està desenvolupant la llei, perquè nosaltres consideram que
per desenvolupar la llei, cal per una banda crear instruments,
crear instruments que permetin fer més enllà la feina que s’ha

establert, desenvolupament reglamentari, establiment de
modificació del fòrum, etc., i l’avanç en el desenvolupament.

Jo crec que la creació dels instruments i la creació del
desenvolupament funcionava d’una manera, amb l’arribada de
la pandèmia s’ha hagut de canviar radicalment i això ho sabem
perquè va haver de crear-se Enxarxats, etc., perquè hi va haver
d’haver una reacció, i aquí és on vull entrar perquè realment en
moments crítics de pandèmia, confinament, el voluntariat
individual va fer una gran feina a tots els nivells, a nivell
educatiu, a nivell social, a nivell esportiu, a tots els nivells,
perquè va fer una feina molt important perquè molta gent que
va tenir necessitats, a través del voluntariat van veure cobertes
les seves necessitats alimentàries, de subministraments, etc. 

Jo vull destacar aquí la feina que es va fer, concretament en
el voluntariat de caràcter més educatiu, perquè durant la
pandèmia és cert que hi va haver molta gent que de manera
altruista i solidària va permetre que els centres educatius i els
nens continuessin els seus processos formatius i, per tant, ho
hem de destacar.

Crec que és important l’acció del Govern per facilitar
aquesta participació, també crec que hi ha eines que s’han de
millorar. I el que està clar és que en el tema de voluntariat,
malgrat el desenvolupament de la llei, és on volia arribar,
malgrat estigui la llei.., és una llei recent, des de fa dos anys,
però tots convindran amb mi que hi ha un abans i un després en
el desenvolupament d’aquesta llei, perquè el paradigma ha
canviat. La nostra mirada a la realitat, jo crec que ha estat el Sr.
Ensenyat el que ha dit que la llei el que fa és regular el que ja
existeix, per tant, també hem d’esperar a veure aquesta nova
realitat que ha introduït les condicions en què treballem ara, les
condicions en què el voluntariat treballa ara també s’hauran
d’incloure i també s’hauran de refer.

Per tant, jo crec que és important continuar amb
l’assessorament, la coordinació a la sensibilització, és a dir, els
objectius de la llei sí que són vàlids però tal vegada necessitem
altres instruments, altres accions.

I ja per acabar, jo volia també fer una incidència. És clar,
nosaltres som aquí i parlam amb la direcció general però també
la xarxa arriba a les persones a través dels consells insulars i
dels ajuntaments i, per tant d’aquí jo li volia plantejar un parell
de preguntes respecte d’això, i és, per una banda, si té, que jo
crec que algú ja li ha preguntat, si té alguna idea dels canvis
que s’introduiran arran de la pandèmia en l’estratègia del
voluntariat, per una banda.

I després quins han estat les eines de coordinació o mesures
més específiques amb els consells insulars o a nivell municipal
per seguir desenvolupant la feina del voluntariat i seguir fent
que aquest voluntariat pugui exercir aquesta acció de
participació ciutadana que està reconeguda a la Constitució i
que tenim l’obligació tots els poders públics d’incentivar-lo.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara contestarà la Sra. Crespí
i Gómez, sense limitació de temps. 
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I VOLUNTARIAT (Marina Crespí i
Gómez):

Molt bé, moltes gràcies per totes les preguntes que heu fet.

Veig que hi ha un gran interès en aquest parlament sobre
aquesta llei, sobretot per com és de jove i la quantitat
d’intervencions que ha tengut durant aquests mesos; és a dir, ja
s’han fet noves propostes d’una llei que es va aprovar fa dos
anys escassament i ja demanam de fer noves incursions en
aquesta llei, és a dir, es demana una plataforma i es demana un
observatori, quan tots sabeu que el voluntariat i les plataformes
del voluntariat estan també regulades a nivell estatal i sí que hi
ha un observatori estatal. Podem replicar qualsevol format que
es faci a l’Estat, el que passa és que evidentment no tenim els
mateixos recursos, l’Estat es pot permetre fer un observatori i
mantenir i pagar implementar una plataforma, en canvi
nosaltres, des d’aquí, és prou més difícil.

Estic també contenta de veure la preocupació que teniu de
cara al voluntariat però no sé si heu pensat quin pressupost
tenim, quins recursos tenim i cap a on podem arribar per
pal·liar en realitat una mancança dins la nostra societat, una
societat que no ha creat l’administració, sinó que la societat és
la que és i és la que tenim ara, i, si hi ha una pandèmia, hem de
destinar recursos, idò, més quantitat cap a les persones, no tant
cap a les entitats. A un moment donat hem de veure quin canvi
de paradigma.

Paral·lelament, no hi ha res paral·lel, és a dir, les
discussions i la trajectòria que es pren des de la Direcció
General del Voluntariat, no es prenen des de la cadira de la
directora sinó que aquestes decisions es consensuen dins un
fòrum, un fòrum que es reuneix des de l’any 2015 una vegada
a l’any. L’any passat es va reunir dia 4 de novembre; des del 4
de novembre fins ara no sé què pot haver canviat com perquè
hi hagi tanta por i tanta incertesa, si l’únic que se’ls dona són
més garanties, ja que tenim una línia de subvencions
d’assegurances que permet que les petites entitats que no poden
fer front als pagaments de segons quines qüestions que
necessiten per sobreviure cada dia, és aquí on el Govern intenta
fer front. 

Després, la incertesa tampoc no la veig quan la PLAVIB, la
plataforma, ja té una subvenció que se li dona des de Benestar
Social per sobreviure, per tant, el pànic no crec que sigui per
sobreviure sinó que nosaltres li complementam aquesta
subvenció, doblam la quantitat i no crec que ningú no hagi
entrat en pànic, almanco així no ens ho han comunicat. 

Jo he tengut dues reunions amb la plataforma, ha anat la
mar de bé, hem reformulat i replantejat fins ara una subvenció
que només constava de la nostra participació, ara hi ha més
gent que hi participa, amb la qual cosa és més oberta i s’havia
de reenfocar, no hi ha més problema que aquest. Per tant, no
entenc -una altra vegada- el pànic; el pànic tal vegada el deu
tenir la gent al carrer quan veu que els doblers no arriben, però
nosaltres aquí no hem d’entrar en pànic, tenim 207.000 euros
per repartir i dedicar al voluntariat, no en tenim més. 

I ja que, així com demanava el Sr. Ensenyat, els recursos
que tenim a la direcció general és un tècnic i dos auxiliars, això
és tot el que tenim, això és tot el que tenim, la Plataforma del
voluntariat té més recursos que nosaltres. Ho dic perquè..., els
recursos humans, eh? Ara bé, si les nostres capacitats de gestió
amb aquest panorama és, evidentment..., no pot ser..., no sé
quines expectatives tenen, però quan es va consensuar aquesta
llei i es va decidir fer aquesta llei es va decidir també com
regular una entitat del voluntariat, aquí sí que hi veig un
paral·lelisme amb les associacions; és a dir, si ja hi ha un
registre d’associacions qualsevol associació per tenir entitat
d’associació ha de passar pel registre d’associacions, l’únic que
s’ha de fer és discriminar quines són les de voluntariat i quines
no, aquesta és la gran complicació d’aquest cens. 

Aquesta regulació que fa aquesta llei la qual demana a les
entitats del voluntariat, no a les grans, sinó també a les petites,
que tenguin una sèrie de requisits, que acompleixin una sèrie de
requisits que per a les petites és molt difícil, molt difícil.
L’encaixonament no el vàrem decidir nosaltres, és un
encaixonament consensuat, que sí dificulta l’accés de les
entitats a aquest cens i a aquest registre, que sí s’ha donat ordre
i sí està en marxa, ho he dit abans, m’ha sorprès que m’ho
tornàssiu demanar, és a dir, he dit abans que el cens està en
marxa, es troba en exposició, està penjat, hem començat la
primera part del tràmit administratiu per fer-lo, que serà llarg. 

I durant aquest any, com vostès saben i poden llegir a les
actes del fòrum, que estan també publicades, i que..., per cert,
l’àrea de Transparència ja la duia abans, no és que l’hagi
agafada ara, ho dic per si qualcú es pensa que és un mix, no,
estan penjades i veureu la trajectòria i com s’ha plantejat a
veure aquest cens quin contingut havia de tenir i quin contingut
havia de deixar de tenir. Mentre s’ha parlat d’això amb la
Plataforma i les entitats participant d’aquesta conversa, perquè
així està recollit al fòrum i així està a les actes, un fòrum per
any, una convocatòria per any -repetesc-, no sé en quin temps
pensen que podem fer les coses, vull dir si hi ha un fòrum per
any poquet podem fer.

Però bé, això ho podrem canviar i millorar. El tema és que
s’ha pensat a veure què havia de dur o no havia de dur el cens
o havia de deixar de dur. Què hem fet des que hem tornat a
agafar aquesta direcció amb un poc més d'empenta? Idò posar
en marxa el cens i mentrestant ja discutirem el format o
deixarem de discutir el format, que crec que no és el que més
interessa ara mateix a les entitats ni a la nostra societat. 

Després, és vera, el pla autonòmic no està fet, té tota la raó.
Vull dir, del checklist de cosetes que ja ben bé es troba a les
eines que tenim penjades a la plana web d’aquesta llei veurà
que hi ha coses que sí s’han fet i coses que no. Evidentment,
torn repetir, en dos anys, i vostès amb una activitat aquí
frenètica que ja han presentat un parell de proposicions no de
llei per tal de millorar una llei tan jove, hem fet el que s’ha
pogut.

Els estudis, crec que el que podem fer és assumir i acceptar
els estatals, que vostè em feia aquesta pregunta..., eh?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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..., que vostè em demanava si feia comptes fer un estudi per tal,
li dic que podríem acceptar els que tenim estatals que
contemplen tota la realitat del voluntariat nacional, i no fer-ne
un en particular dels d’aquí. Sí que hem col·laborat a fer
aquests estudis, sí que des de la direcció general s’ha donat
informació per poder fer el mapa de quin és el panorama actual
i real.

Què més em demanau? Ah, sí. Per altra banda, crec que el
fet que aquesta llei no estigui desplegada al cent per cent als
dos anys de vida no és un fet molt extraordinari dins aquest
parlament, tenim la 4/2011 que ni s’ha desplegat ni s’ha
desenvolupat, tenim la Llei del síndic de greuges que tampoc
ni s’ha aplicat, vull dir, i aquí hi ha un retard normal, que no és
el mateix pensar i concebre, que gestionar, no és el mateix i,
per tant, sempre hi ha un destemps, un desquadrament de temps
entre una cosa i l’altra. 

Però bé, si no hi ha paciència jo ho puc entendre, a més ens
trobam davant d’una emergència, què més voldria
l’administració de poder arribar allà on no s’arriba
habitualment! Què més voldria! Què més voldria un quan
s’asseu i pensar: què bé, durem el voluntariat, podrem fer
qualque cosa! I la qualque cosa que pots fer és fer un cens, el
primer que has de fer. Per què? Perquè volem saber quines
entitats tenim, no és vera?

D’acord, i després, després què farem? Idò aquí instau el
fòrum, entra i fem el full de ruta plegats. La direcció general no
pren decisions per si mateixa, és a dir, el dia a dia i les
domèstiques òbviament, però les que han d’afectar el conjunt
del voluntariat les consensua i les comparteix, així com em
demanava el Sr. Casanova, amb els consells insulars i amb els
ajuntaments. 

Realment, des de la perspectiva macro que té el Govern no
és el mateix que la perspectiva micro que pugui tenir un
ajuntament i que tal vegada sap molt millor com arribar a cobrir
les necessitats.

I no tot passa per la Plataforma, la Plataforma d’entitats és
un tipus de voluntariat i no hi ha cap paral·lelisme, simplement
hi ha dues realitats: la d’entitats associades i la de les que no.
Per tant, crec que sí que ens podem fer un replantejament i una
reformulació de veure com podem incorporar-les. Ara bé, no ho
farem des de la nostra perspectiva, aquest tema l’haurem de
posar damunt la taula.

Fa només dos mesos, encara no convocam el fòrum perquè
s’ha d’adaptar a la llei, és a dir, s’han d’incloure dos membres
més, aquesta és tota l’adaptació a la llei que ha de tenir, que ho
farem, i la propera convocatòria serà en temps i forma. 

Les plataformes d’interrelació crec que es pot confondre
una plataforma o un portal. Nosaltres sí tenim un portal on sí
que es poden interrelacionar i sí que ja existeixen altres eines
com per exemple pugui ser un Twitter o un Facebook o
qualsevol de les eines que es consensuïn per interrelacionar-se.
Avui en dia la pandèmia ens ha demostrat que no importa tenir
grans plataformes, que després s’han de mantenir, s’han de
pagar i si s’han d’externalitzar fermen i condicionen
l’administració i els usuaris, convé més, tal vegada, amb les

eines que s’han popularitzat i que són democràtiques i tothom
les pot utilitzar podem fer una gran feina. No crec que el
problema del voluntariat sigui que no es puguin comunicar
entre ells, tenen fòrums per fer-ho i tenen altres ocasions de
trobar-se.

Precisament, com em demanava la Sra. Sans, els premis
serveixen per a aquest tema també, per sensibilitzar, perquè es
trobin les entitats, perquè es valorin entre elles, perquè es mirin.

També una de les altres coses que també us volia respondre
és, heu demanat quin grau de coordinació tenim entre els
consells i els ajuntaments. Una de les coses que es planteja i es
du al fòrum sempre són els premis, que poden canviar de
fórmula; si enguany es considera que els moviments veïnals
tenen una entitat pròpia i una veu i se’ls ha de donar un
reconeixement es farà, però de manera consensuada. Segueix
insistint que aquesta direcció general no pren decisions tota
sola, les pren amb les entitats i amb els gestors administratius.

Bé, repassant crec que no m’he deixat res, tot i que
repassaré els papers no sigui cosa deixi qualcú fora i em sabria
molt de greu que després les notes sempre serveixen.

A veure, ah!, sí, la transitòria segona; la transitòria segona
és una transitòria que es va posar en aquesta llei i que s’ha de
desenvolupar a través dels ajuntaments; és a dir, si un
ajuntament tenia fins ara un pla de gestió consensuat amb una
associació de voluntariat no vendrem nosaltres a canviar-ho.
Què venia a dir aquesta transitòria segona? Venia a dir que
s’haurien d’extingir aquests tipus de plans i llavors assumir-ho
entitats del voluntariat. Si no hi ha cens, en principi no hi ha
entitats que tenguin aquesta categoria. Per tant, enguany, de
moment, no se’ns ha plantejat aquesta qüestió.

Tot i així contemplam convocar el fòrum aviat, per si de cas
s’ha de fer algun informe d’excepcionalitat, però, tot i així es
veu que aquests informes d’excepcionalitat els ha de sol·licitar
l’administració que té aquest pla o projecte amb un grup de
voluntariat. Per la qual cosa de moment encara no se’ns ha
donat. Sí que hi havia una previsió, sí que es va fer una tasca
prèvia per si de cas quan arribàs el 20..., -el 20 de març era no?,
no és veritat?-, el 20 de març hi hagués una catàstrofe o passàs
qualque cosa s’havia previst poder fer aquests informes
d’excepcionalitat. Tot i així no ho ha sol·licitat cap, cap
institució ni cap administració, o sigui, que de moment no ens
hem trobat en aquest cas. 

Bé, en principi crec que he contestat a tothom. Si hi ha
qualcú que no se senti contestat si de cas que faci celles...

(Rialles de la intervinent) 

... perquè podria repassar, però bé.

Gràcies pel vostre temps.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Torns de rèplica. Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un torn de cinc
minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Crespí i Gómez, no, no ha contestat
moltíssimes preguntes, li he fet una bateria, sé que tal vegada
he anat molt ràpid i molt vehement, les diputades i els diputats
que em coneixen la vehemència és part de la meva manera
d’intervenir i sobretot quan conec un tema, en un altre que no
conec som més receptiu i escolt, però qual conec un tema sí que
som prou més vehement. 

I cent dies? Miri, no, vostè és una directora general, un alt
càrrec, cent dies es donen a un govern no es donen a un director
general, perquè si no el que demostra és que no hi ha hagut ni
connexió ni hi ha hagut coordinació amb la seva antecedent. I
no pot començar vostè de zero per cent dies, vostè comença fa
dos anys ara mateix o prop de dos anys, directora, perquè vostè
té un pla de treball que ha aprovat el seu govern i un pressupost
que ha aprovat aquest parlament. Per tant, no té cent dies, ni
vostè ni ningú, no només vostè.

Jo ja li he donat la benvinguda, evidentment, i m’he posat
a la seva disposició. Fixi’s si m’he posat a la seva disposició
que a la comissió anterior, i llegeixi’s el Diari de Sessions, que
no l’ha llegit, i l’hauria d’haver llegit perquè li donaria molta
informació per preparar la seva intervenció, vaig dir que
demanaríem recursos per a la seva direcció general, i sap què
ha tengut vostè? Més competències i menys recursos, perquè va
perdre un cap de servei la seva anterior directora general, ni el
té; una direcció general amb tres àmbits d’actuació, entre els
quals sobretot el tema de Transparència, i té aquests recursos.
Preocupant, i és preocupant per a tots els equips de govern que
han fet intervencions avui aquí, que ningú no ha mostrat cap
empatia, precisament no amb els seus cent dies, sinó amb els
seus recursos.

Esper que demà els diputats que donen suport al Govern
demanin a la consellera competent d’Administracions
Públiques i a la d’Hisenda que n’hi donin immediatament i, si
no, li puc assegurar que li ho demanarà el meu grup
parlamentari, perquè tengui vostè recursos.

Perquè és veritat que és un tema transversal i si està en
aquesta comissió amb aquesta intensitat és que Participació,
Voluntariat i Transparència és fonamental, especialment per al
meu grup parlamentari, per això el meu interès en la
compareixença.

Però la sensació que tenc és que tal vegada vostè necessita
el recurs que vengui aquí el conseller competent o li farem una
interpel·lació perquè evidentment sigui més empàtic amb la
seva direcció general i amb el seu equip, directora. I això és el
que li volia traslladar, amb la mateixa vehemència li ho trasllat.

I no, no ens ha contestat moltes coses, no a nosaltres, a
aquesta comissió que la segueix la Plataforma del Voluntariat
i les entitats i el Diari de Sessions que hi haurà, que és on s’han
de contestar coses, que és el qui li demanava, que contestés una
bateria de temes: el tema del premi del voluntariat, on hi ha
molt poca participació i que no és reconeixement a entitats o a
projectes, sinó del voluntariat de totes les Illes Balears. I vostè,
amb la seva intervenció, i algunes intervencions dels grups que
donen suport al Govern, confonen voluntariat, que és el que diu

la llei, amb altres formes de participació i de solidaritat, que no
tenen res a veure. I si considera el Govern que les ha de regular
que creï una llei o creï un àmbit d’actuació.

Té una oportunitat, hi ha la Llei de joventut, hi ha altres
lleis amb un altre àmbit transversal que també es duran a
aquesta cambra. Per això li deia que se cenyís vostè al tema del
voluntariat.

I m’ha preocupat, perquè ha parlat vostè d’un escenari sense
fer un estudi, no m’ha parlat de l’estudi ni si troba que ha de fer
l’estudi, envers d’una realitat que és la pandèmia, un estudi
sociològic, un diagnòstic científic precisament de com es troba
la situació del voluntariat i la participació, i atès que vostè té
aquesta direcció general també té l’oportunitat. Li donarem
suport a fer l’estudi i cercarem pressupost, té el pressupost que
té, el que li ha donat el Govern, el que li ha donat el Govern;
han presumit aquí que no necessitaven més pressupost,
nosaltres hem fet esmenes, el nostre grup parlamentari ha
presentat esmenes per augmentar el pressupost. Han dit que era
suficient, ho ha dit el Govern que era suficient, nosaltres n’hi
hem donat, n’hi hem volgut donar.

Observatori del Voluntariat. Es volen estudiar un poquet els
conceptes!, el ministeri no té un observatori del voluntariat, el
té la Plataforma Estatal del Voluntariat que és una iniciativa
social. Per tant, el pressupost que li dóna el ministeri prou o
insuficient. És que és això! Vostè ha donat a entendre la
Plataforma del Voluntariat d’aquí, de les Illes Balears, que es
conformi amb el que tengui, ja li donam massa; però és que és
l’entitat que ha tengut vostè devora per treballar, aquesta
govern i l’anterior. És que se li ha de donar, no un premi, un
reconeixement com pertoca.

No dic que sigui l’única entitat, però tampoc no és el
Consell de Joventut que ara serà reconegut per llei l’única
entitat que representa les entitats juvenils i infantils d’aquesta
comunitat autònoma, però se’l respecta com a interlocutor. I el
Servei de Joventut i el meu grup parlamentari donarà suport al
Consell de Joventut perquè vengui aquí a donar un informe
envers el tema de la situació de la joventut a les Illes Balears,
com demanarem que també el faci la PLAVIB o almanco
l’entitat que reconegui.

Fòrum del Voluntariat. No l’han desplegat, vostè convoca
un fòrum del voluntariat amb un decret anterior, és que l’ha de
desplegar normativament. Demani recursos, demani ajuda,
nosaltres n’hi donarem, li donarem suport, però és que l’ha de
desplegar!

El cens és fonamental, vostè no em digui que el cens
d’entitats de la Conselleria de Presidència ja hi és, perquè crea
un cens del voluntariat si pot fer..., aferrar i ja té el cens del
voluntariat? No, perquè és un instrument que reconeix la llei
que és preceptiu per dur a terme convenis i actuacions
concretes dins l’àmbit del voluntariat, si no ja hi havia el cens
del voluntariat, no el demani, demani les entitats que estiguin
inscrites al cens d’associacions i ja està, per la Llei
d’associacions, però no doni unes expectatives d’un cens
d’entitats de voluntariat perquè les entitats encara no tenguin...
El cens d’entitats dóna a conèixer les entitats i el nombre de
voluntaris. El Govern ho necessita, aquest recurs humà, civil,
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participatiu per poder actuar, és important el cens, no només
per a nosaltres, és important per a vostès també.

Miri, m’ha agradat una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, president-, m’ha agradat una cosa que vostè ha dit:
farem les actuacions... que reconeix la llei i les que no, con,
amb les entitats i amb el fòrum. És el que més m’ha agradat
sentir, tant de bo! Aquí han dut dues iniciatives sense comptar
amb ells, aquí s’ha parlat d’una plataforma que no contempla
només la llei, sinó que (...) altres entitats per aquesta
intervenció, a la directora li sembla normal, li sembla coherent?
Li dóna credibilitat això a vostè? 

És que vostè no hauria de posar en marxa res en absolut
sense haver desplegat la llei, perquè li dóna instruments, li dóna
un espai i li dóna interlocutors, que són les entitats i les
administracions que formen part d’aquest fòrum del voluntariat,
no només la Plataforma del Voluntariat, directora.

I el que li deman és que d’aquesta compareixença,
vehement o no per la meva part, i de la intervenció de tots els
grups, vostè se’n dugui tot un bagatge de debat i de posar en
marxa evidentment el que demana la llei, el que li demana
aquesta comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari Popular,
la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, directora, per la
seva informació. Hi ha qüestions que no m’ha respost i les hi
tornaré formular.

La data prevista per finalitzar el cens, quina és? M’ha contat
que ja està en un procés, etc., però, quan tendrem aquest cens
definitiu?

El pla autonòmic, en quina data es troba a la seva agenda
per presentar aquest pla autonòmic? I vull reiterar el que deia
el portaveu de Ciutadans: necessitam aquest estudi, no ens
podem suportar en un estudi a nivell nacional, necessitam
conèixer la singularitat del territori i em consta que li ha ofert
a vostè la plataforma fer aquest estudi i cercar finançament fora
de la seva direcció general. Hi ha finançament disponible,
finançament privat per dur a terme aquest estudi, que serà la
base inicial per poder tenir un pla autonòmic realista i adequat
a les necessitats específiques de les Illes Balears. El pla
autonòmic sense un estudi previ de la realitat insular no tendrà
sentit.

Quant als premis de voluntariat, li he demanat quines
accions tenia planificades perquè s’incrementàs el nombre de

participants en aquesta convocatòria i si tenia previst
simplificar els formularis, que és ara tipus subvenció, perquè
sigui més fàcil a les persones o a les entitats presentar-se a
aquests premis.

Quant a la convocatòria de la línia de subvencions
d’assegurança, també li he demanat quines passes pensava
donar per donar-li major difusió i que d’aquesta manera pogués
arribar aquest ajut que és fonamental perquè puguin sobreviure
aquestes entitats.

També li he demanat, i no m’ha respost, quant a la Llei
d’educació, quines negociacions ha dut a terme amb la
conselleria i quin paper jugarà aquesta sensibilització, aquesta
formació dels nostres joves dins aquesta llei?

Sra. Crespí, vostè ha de liderar la direcció general i vostè,
si veu que les administracions públiques no fan els deures, els
ha d’incitar a dur a terme el que li deia la disposició transitòria
segona, no ha d’esperar que li ho demanin a vostè. Nosaltres
esperam que aquesta direcció general realment ajudi que tota
aquesta llei s’acompleixi i l’administració és de les primeres
que ha de donar exemple. Per tant, vostè lideri aquest procés,
acompanyi les administracions públiques, convidi les
administracions públiques a fer aquesta adaptació i a complir
el que diu la norma.

Per tant, Sra. Crespí, nosaltres esperam que vostè tengui
aquesta capacitat per reorientar aquesta direcció general i la
citam a termini a comprometre’s a cercar aquests recursos
humans, a cercar aquests recursos materials i que compti de
forma real i efectiva amb els interlocutors adients d’aquests
sectors, i que garanteixi un desenvolupament normatiu de la llei
i una resposta eficaç i eficient a les necessitats del voluntariat
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies per les respostes que ha donat,
Sra. Crespí, crec que han estat respostes molt clares i
contundents a les diverses preguntes que s’han fet durant la
compareixença.

 A més, també crec que queda clar el talent de voler fer
feina, de voler desenvolupar totes aquelles qüestions que
estaven pendents de desenvolupar i, a més, una cosa que també
em sembla important és fer aquesta tasca a través de la
col·laboració i amb el consens de les entitats, que quan parlam
de voluntariat i més quan també alberga dins la seva direcció
general la Participació crec que té tot el sentit del món aquesta
col·laboració que vostè ha comentat durant la seva
compareixença.

Si més no jo crec que és important també fer una reflexió,
que aquí s’ha comentat que es confonien les coses, bé, crec que
més que confondre, no, jo crec que en aquesta vida no hi ha res,
quasi res que sigui totalment estàtic, i crec que en aquest cas el
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voluntariat, com ja he dit, en els darrers anys el que hi hagut ha
estat una evolució d’una nova fórmula de voluntariat.

És evident que sempre hi haurà les entitats de voluntariat
que, a més ha quedat claríssim el suport que tenen per part del
Govern, també ha quedat clar que són imprescindibles, però
també hi ha una nova forma de canalitzar el voluntariat que
trob que també és adient que també es tengui en compte i que
se’n pugui parlar, i això no és excloent ni això significa deixar
al marge totes aquestes plataformes que... o sigui, totes
aquestes entitats que han actuat fins ara, de cap de les maneres.
I crec, a més -i ho reiter per si en poden quedar dubtes- que ha
quedat claríssim el compromís exposat que té el Govern amb
aquestes entitats.

Jo sí que consider que, en tot cas..., m’hagués agradat que
se li hagués pogut donar un poc més de marge, és cert que
aquest grup també va votar a favor de la compareixença, però
perquè no ens oposaríem que pogués venir a donar les
explicacions que tengués al seu abast, però crec que també és
important veure que, a partir que ara agafa el comandament
d’aquesta direcció general, que sí, que estaven dins la mateixa
conselleria, però que no eren les seves funcions perquè ja amb
Transparència n’hi ha abastament, doncs ara té tres àrees que
són importants i, per tant, un mínim de temps per arribar crec
que sí que era necessari, però igualment crec que ha quedat més
que demostrat que té els coneixements de sobra del que s’ha fet
a la direcció general i del camí que ha de dur en aquesta
direcció general.

L’únic, tornar reiterar el suport del nostre grup i que estam
convençudíssims que tirarà endavant totes aquelles qüestions
que ha comentat i tot el que hi hagi pendent.

Així que sort i encerts i gràcies.

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. Molt breument, és veritat que
també una de les qüestions que li han qüestionat és que hagi
estat breu, jo crec que les coses... en llatí dèiem bonus brevis
bis bonum, és a dir, les coses breus són dues vegades millors,
no? Sí que és veritat que el que ha quedat molt clar de la seva
compareixença és que vostè té un gran repte davant i que en
principi és un gran repte que ha d’assumir amb una sèrie de
dificultats que han quedat paleses i han quedat visibles.

Abans el Sr. Gómez, que feia referència a la seva
vehemència, però també a la seva bonhomia, també crec que en
aquest sentit, i som jo qui li ho vull dir, perquè com que sé...,
sé que és un tema que coneix, perquè a més li ha tocat gestionar
i estima i aprecia, d’aquí també surt aquesta... vehemència, a la
qual cosa crec que ens hi hem d’afegir tots si realment hi
creiem, vostè quan deia quin personal té i m’ha paregut
entendre que tenia un tècnic i dos auxiliars administratius, amb
la qual cosa evidentment necessita d’un suport quant als
recursos humans, a més evidentment de tota la col·laboració

que es pugui extreure amb totes les entitats i administracions hi
hagi, evidentment, que una cosa no lleva l’altra.

Però, és clar, vivim també dins una situació on si lleves
d’una banda, si ho poses aquí, ho lleves d’una altra banda i que,
per tant, moltes vegades els recursos que tenim són un Tetris i
que serà una d’aquestes dificultats també que haurem de
superar en aquest sentit.

Jo, en tot cas, agrair-li una altra vegada la seva
compareixença i desitjar-li molta sort i encerts i, evidentment,
també tendrà el suport del nostre grup parlamentari, amb la
mateixa vehemència que deia abans el Sr. Gómez, també per
reclamar que tengui més suport tant econòmic, com també
sobretot tècnic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares el Sr. Rodríguez, per cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Me alegra ver que el Sr. Ensenyat
está bien, porque creo que cuando ha dicho usted que iba a usar
un plan estatal para Baleares ha fibrilado, pero veo que se ha
repuesto del susto y del disgusto.

A ver, yo hoy no he dicho la palabra mágica que tanto nos
gusta hablar, no la he dicho y no la he dicho porque, claro, tres
personas y usted y su presupuesto no llegan a chiringuito, es un
autoempleo, poco más, no llegan ustedes a esa categoría.

Hemos visto, o bueno, lo único que nos ha quedado claro es
que usted no tiene claro ni lo que se ha hecho, ni lo que hace,
ni lo que hará y nosotros salimos de aquí sin tener tampoco
claros ninguno de estos términos. Pero, bueno, supongo que,
como ha dicho la Sra. Sans, ha aterrizado usted, pues en el
futuro, cuando vuelva a comparecer, tendremos posibilidad de
tener más información.

Entonces, llegados a este punto, lo único que le deseo es lo
mejor y que disfrute usted de estos dos años que le quedan. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, Sra. Crespí, gràcies per
contestar les respostes que s’han presentat.

Sí que li he demanat per part del reconeixement o del
voluntariat veïnal i vostè ha comentat que hi ha els premis, però
m’agradaria saber a veure si fa comptes que hi hagi un altre
tipus d’actuació, si es té previst qualque cosa. Perquè en
aquesta sala també s’ha parlat que les condicions canvien i, per
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tant, nosaltres podem modificar les lleis i crec que si no
serveixen s’han de modificar. Igual que crec que no s’hauria
d’excusar en què hi ha altres lleis que no s’han desplegades,
perquè vostès governen i són els que ho han de fer i són els que
tenen els recursos per fer-ho. Així és que crec que no és oportú.

També ha parlat de la dificultat de poder-se enregistrar, que
tenen dificultats les entitats a l’hora de fer els registres. Es fa
una revisió i supòs que tampoc no hi ha problemes a fer
modificacions en aquest sentit.

Sí que és cert que hi ha altres entitats, a part de la
plataforma, perquè no totes les entitats formen part de la
plataforma, però jo crec que tenir un ens on hi ha el 75% de les
entitats, tenir un ens per poder debatre, consensuar, coordinar
i mirar la realitat és molt important.

I ja per acabar, m’ha preocupat el tema que no es faria cap
estudi per saber la situació de les illes i que s’agafaria la
situació estatal. Quan crec que la situació, i més amb la
pandèmia que hem viscut explícitament a les nostres illes, no té
res a veure. Per tant, o l’hem malentesa o m’agradaria que ens
ho especificàs i ens ho aclarís.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bé, gràcies. Jo també li volia donar les gràcies a la directora
general per les seves respostes. Jo crec que vostè ha arribat a la
direcció general i s’ha incorporat com s’incorpora a un tren en
marxa, per dir-ho així, i sí que és cert que el tren continua, però
necessita un temps per adaptar-se.

Per tant, jo crec que per part del Grup Parlamentari
Socialista l’hem d’encoratjar perquè segueixi avançant en la
tasca i li hem de demanar que avanci en el desenvolupament. Jo
crec que és important, la llei la tenim i és important
desenvolupar la llei a tots els nivells, tant a nivell
d’instruments, com a nivell normatiu.

I amb això sí que estic d’acord amb la Sra. Sureda, crec que
és important adaptar-nos a la nova realitat; és a dir, hi ha hagut
un canvi en el concepte de voluntariat, en el concepte
d’interrelació social hi ha hagut un canvi, un canvi molt
important d’un any ençà, i crec que aquests canvis s’han de
reflectir en certa manera en les noves actuacions, en les noves
maneres de fer, en les noves maneres d’actuar i fins i tot en els
plans que es dissenyin dintre del voluntariat. Es dissenyen plans
de formació i jo li demanaria que incorpori dintre dels plans de
formació de voluntariat tota la formació de caràcter més digital
del voluntariat, perquè també es pot fer voluntariat..., s’ha
demostrat que es pot fer voluntariat en certa manera a distància,
etc.

Per tant, jo crec que és important la feina que es farà, l’he
d’encoratjar que des del Grup Parlamentari Socialista sí que

confiam que, malgrat el finançament sigui escàs, malgrat els
recursos siguin escassos, farà tot el possible per poder millorar,
per poder avançar i té tot el nostre reconeixement i el nostre
suport.

I per acabar, simplement volia dir que aquesta adaptació a
la nova realitat s’ha de fer amb..., sense llevar importància al
moviment del voluntariat, reconeixent les entitats de voluntariat
que són les que realment fan la feina i sobretot, i torn insistir-hi,
la col·laboració entre les diferents administracions públiques
per poder desenvolupar aquesta xarxa. Jo crec que la pandèmia
amb Enxarxats ha posat damunt la taula que una col·laboració
entre les diferents administracions i de totes les entitats, ha
permès millorar la situació de molta gent i crec que aquest és
el camí que hem de seguir.

Moltes gràcies i sort i encerts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara passam al torn de contrarèplica
de la Sra. Crespí, sense limitació de temps.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I VOLUNTARIAT (Marina Crespí i
Gómez):

Molt bé, aquesta vegada sí que he pres nota de les dues
cosetes que m’havien quedat pendents per si de cas tenguéssim
aquest problema. 

A veure, els premis i la simplificació administrativa és un
tema que no depèn exclusivament del criteri de la direcció
general, vostè sap que dins les normes i els procediments
administratius poc marge tenim els polítics, ara bé, sí que
intentam fer-ho el més fàcil possible. Tot i així, la fórmula de
les subvencions és la que hi havia fins i ara i no la puc canviar
un cop començat l’any. De cara a l’any que ve sí que ens
podríem replantejar la fórmula i recull aquesta iniciativa.

La simplificació administrativa crec que és cabdal per poder
funcionar, cosa que aquesta llei una mica sí que complica a
l’hora, ja us ho he comentat, de fer el cens, que no deixa de ser
un tipus de registre, sí que complica una mica l’activitat
administrativa de les entitats.

Com vostès també m’han dit, és vera que les entitats del
voluntariat que estan recollides dins la PLAVIB tenen una
estructura, un organisme i uns ingressos, en canvi, les que no
estan recollides dins la PLAVIB són d’un altre tipus i no tenen
aquesta infraestructura i aquesta arquitectura; recollir, arribar
i no deixar enrera aquestes entitats que no tenen aquests
recursos serà la tasca que ens plantejam d’aquí a finals de
legislatura.

També d’aquí a finals de legislatura sí que acabarem el
cens. El cens té una tramitació administrativa llarga, llarga. De
moment està en consulta prèvia, s’ha acabat el termini, ha
tengut 54 visites i zero objeccions; pensava que vostès tal
vegada en farien qualcuna, però no hi ha hagut ocasió, supòs
que falta la part de publicitat activa que és una tasca que des de
Transparència fem, que són almanco aquestes fórmules de
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participació que tenim dins l’administració, que són les de tenir
aquests períodes on la gent pot participar, intervenir, proposar
i ser propositius cap a la gestió, normalment no es publiciten
prou, per això supòs que aquest termini se’ls deu haver passat.

Però bé, així com a nosaltres també..., no és que se’ns hagi
passat sinó que sí que hem perdut potser un poc la llet pasturant
mentre valoràvem com s’havia de reformular o deixar de
formular el cens.

Després, vostè també fa referència a la poca participació
que hi ha hagut a la llei d’assegurances..., vull dir a la
subvenció d’assegurances; és molt trist posar en marxa una
iniciativa i veure que no es presenta ningú, què passa aquí?
Tornam topar amb el mateix tema, és una qüestió de
procediments administratius, és a dir, no podem donar doblers
sense una sèrie de processos que, de moment, encotillen una
mica la gestió. És clar, les entitats petites, a les que realment els
fa falta que tal vegada se’ls sufragui l’assegurança, aquestes no
tenen la capacitat, per ventura, de gestió administrativa per
arribar a poder complimentar tot un formulari que suposa
presentar-se a unes subvencions.

Això ens passa en aquest cas i en molts d’altres que vostès
deuen conèixer. Hi ha un tema de capacitació digital i de
capacitació administrativa que no tota la societat en aquests
moments té. Nosaltres tal volta que som dins aquests fòrums
estam avesats a parlar amb persones que sí ho estan, però la
societat, en general, no hi està. La qual cosa és vera -com vostè
diu- no va tenir molt èxit, enguany reduirem una mica la
quantia per no tudar els doblers i, sí que els augmentarem en els
premis.

Sí que pensam que els premis s’han de diversificar, sí que
ja hem tengut dues converses amb el Consell Insular de
Formentera i una altra amb el Consell de Menorca on se’ns ha
traslladat que estaria molt bé ampliar el concepte de
voluntariat, no només deixar el voluntariat cap a les persones,
cap als animals, hi ha voluntariat lingüístic, hi ha voluntariat
ecològic, hi ha altre tipus de voluntariat que tampoc no es
contempla dins aquesta cotilla que ens marca sempre una llei.

Per tant, entre acomplir la llei i no estar-ne al marge, i
aconseguir integrar i no deixar a ningú enrere, tenim una bona
tasca que crec que amb dos anys poqueta coseta més, amb
aquests recursos que tenim, podem fer. Tot i així, està la porta
oberta, podeu venir sempre que vulgueu a proposar i a intentar,
nosaltres, integrar-ho. Ara bé, sabeu que l’administració té un
temps i un procés que no va mai alhora amb la societat, sempre
arribam un poc tard, no?

Per tant, pel que es veu aquest tema s’ha integrat prou i per
qüestions de gestió econòmica sempre s’acceleren els processos
i sí s’és més lleuger i en canvi a altres àrees del Govern seguim
una mica encallats, esperem que la simplificació i la
modernització ens arribi a tots.

I això de l’estudi estatal, crec que no m’he explicat bé. És
a dir, la plataforma estatal del voluntariat que inclou totes les
plataformes de totes les comunitats autònomes presenta cada
any un resum, una memòria, un anuari on explica quina és la
situació, en general, i en particular a cada una de les comunitats

autònomes. Aquest anys n’ha fet un i precisament és un resum
i un recull del que ha passat en el tema de la COVID.
Evidentment, aquest estudi no s’ha fet a banda de la plataforma
nostra, és a dir, la PLAVIB hi participa i, per tant, la PLAVIB
és la que ha transmès, aquest 75% que vostès li reconeixen de
representació, és la que ha transmès quina és la situació.

No sé quin més observatori hauríem de tenir, tot i així,
entenc que està molt bé, que podríem potser unir el criteri de la
Universitat i el criteri de la PLAVIB per seguir participant cap
a defora i poder fer un estudi, ara bé, si ens queda un 25% fora
d’aquest marge, a través de la llei no l’anirem a cercar, no li
donarem entitat a entitats, per tant no es podrà contemplar, no
es podrà observar, si estam en el marc legal. 

I bé, crec que fins aquí més o manco, ara sí que us he
contestat a tots. 

Moltes gràcies pel vostre temps i esper que vengueu a
veure’m sovint. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència de la Directora General de
Participació, Transparència i Voluntariat i a la resta de l’equip
que l’ha acompanyada. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2609/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca
i VOX-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears en compliment de la resolució
derivada de la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per
tal de retre comptes de l’Informe 185/21 de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
relatiu a l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2609/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i
VOX-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears en compliment de la resolució derivada de la
Proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre
comptes de l’informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Seré molt breu, és un escrit que
fa referència a l’acord adoptat a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressupostos del passat 9 de març del 2021, que
està signat pels mateixos grups parlamentaris que li van donar
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suport i que ara el presentam avui, com a ratificació per
demanar la compareixença del Sr. Far, com a director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, però no
deixa de ser un acord que ja es va prendre, com dic, a la
Comissió d’Hisenda i Pressupostos i que avui ratificam.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. El Grup Popular donarà suport a
aquesta sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina
anticorrupció per tal que ens doni explicacions en relació amb
l’informe que ha emès la Sindicatura de Comptes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Res més a afegir a l’exposició que ha fet la Sra. Carbonero,
és donar compliment a una iniciativa ja aprovada i, per tant, es
presenta aquesta sol·licitud de compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la defensa per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Evidentment nosaltres vàrem signar
aquesta iniciativa també, per tant, subscrivim el que... com no
pot ser d’altra manera, el que esmenta aquesta i el que han
plantejat els diputats i diputades que m’han precedit en aquest
cas. 

Vostès saben perfectament des de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts de totes les compareixences de la Sindicatura de
Comptes quina ha estat la voluntat del Grup Parlamentari
Ciutadans envers a donar instruments a la Sindicatura de
Comptes i no escoltar reiteradament informes i recomanacions
que no s’acompleixen de forma reiterada. 

També han escoltat del nostre grup parlamentari que fos
també aquest òrgan, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, que té un pressupost autonòmic, evidentment li
vàrem donar suport que fos objecte de fiscalització també. 

Quan al primer informe la Sindicatura de Comptes va
esmentar que hi havia certes recomanacions i valoracions que
s’haurien d’orientar, enteníem que un òrgan tan important com

l’Oficina anticorrupció hauria de ser, per la seva necessitat de
transparència, eficàcia i exemplaritat, una oportunitat perquè
comparegués en aquesta comissió a retre compte de la situació
i dels motius d’aquests no compliments d’algunes
recomanacions per part de la Sindicatura de Comptes.

 Vull reflectir-ho aquí perquè crec que és important, no tant
sols per al nostre grup parlamentari, sinó pel debat que va tenir
en el seu moment la Comissió d’Hisenda i Pressuposts i que
tendrà aquesta comissió.

Per tant, li donam suport evidentment i demanam que sigui,
com hauria de ser, per la totalitat de tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, hi estam d’acord, li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gràcies, Sr. President, només manifestar el nostre suport a
aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres no
hem signat aquesta proposta, però evidentment li donarem
suport perquè el Sr. Far vengui a donar les explicacions
pertinents, segons l’informe que varen presentar des de la
Sindicatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passem ara a la votació de l’escrit RGE núm.
2609/21 i jo crec que he deduït que s’aprova per unanimitat. 

En conseqüència, s’acorda de recaptar la presència del
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
de les Illes Balears, en compliment de la resolució de la
Proposició no de llei RGE núm. 4621/20, per tal de retre
comptes de l’Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes.

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