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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Bon dia, president, Juanma Gómez substitueix, per
Ciutadans, Patricia Guasp, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 1752/21, del president de la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, per tal que
exposi i expliqui la situació del voluntariat a les Illes
Balears i, així mateix, efectuï una valoració sobre el
desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de
març, del voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada a la sessió de la
comissió del dia 31 de març del 2021.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del president de la Plataforma del Voluntariat
de les Illes Balears, per tal que exposi i expliqui la situació del
voluntariat a les Illes Balears i, així mateix, efectuï una
valoració del desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019,
de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Ciutadans, mitjançant escrit RGE núm.
1752/21, i acordada per la comissió a la sessió de 31 de març. 

Assisteix el Sr. Miquel Coll i Saltiveri, president de la
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, a qui donam la
benvinguda, i ve acompanyat del Sr. Gerard March Terrés,
director de la Plataforma del Voluntariat. Donem la benvinguda
a tots dos.

I per començar té la paraula el Sr. Miquel Coll, per tal de
fer una exposició oral del tema, sense limitació de temps. Pot
començar. 

EL SR. PRESIDENT DE LA PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel Coll i
Saltiveri):

Molt bon dia a tothom, moltes gràcies per donar-nos
l’oportunitat d’explicar i aclarir una sèrie de coses entorn del
món del voluntariat.

Per no allargar més, començaré ja directament, passaré a
explicar com veiem la situació del voluntariat però, és clar, tot
això ho hem de fer emmarcat a dins aquesta situació que ens ha
tocat viure d’aquesta pandèmia que ens ha afectat tant. 

En el conjunt de la societat, per un costat, hem vist que el
creixement dels col·lectius d’iniciativa ciutadana no és un
fenomen nou, no entenem que hi hagi hagut un canvi de
paradigma quant a la participació i al voluntariat, però sí que,
gràcies a l’organització ciutadana, s’han generat moltes
iniciatives que han iniciat la transició entre entitats constituïdes. 

Aquests grups tenen el perill de desinflar-se una vegada
l’emergència social greu derivada del confinament de la
primavera passada del 2020 i la falta de missió. Han de fer una
passa cap a la constitució d’entitats amb unes finalitats i
objectius marcats i que també facin un procés que superi la
beneficència o l’assistència cap a un apoderament dels sectors
més desfavorits. Aquesta transició s’ha fet a les darreres
dècades per gran part de les entitats de voluntariat.

Vull aprofitar també per esmentar que el projecte pendent
de finançament del Govern que du a terme la Plataforma del
Voluntariat, en fer aquesta anàlisi ofereix sessions informatives
per a entitats del voluntariat on ja participaren col·lectius
organitzats a la passada primavera i que espera, a finals de
juny, poder realitzar formacions on line sobre constitució
d’entitats de voluntariat justament per a aquest fi. 

I per altre costat hi ha hagut un augment de l’interès en el
voluntariat. Des de la PLAVIB hem detectat un increment en
l’interès en participar el voluntariat. Es representa amb el
creixement del Servei de Derivació del Voluntariat: 37
derivacions de mitjana mensual el 2019; 61 derivacions
mensuals el 2020; i 81 derivacions mensuals el 2021. Això,
segons la nostra anàlisi, ve donat per dos factors principals:
major sensibilització del conjunt de la ciutadania en
desigualtats socials, fruit de l’augment de les pròpies
desigualtats i les situacions de desprotecció; i, per altra banda,
la desocupació laboral, que fa que les persones cerquin
ocupació en el voluntariat. Això, però, no implica directament
un creixement a llarg termini tan significatiu en les entitats de
voluntariat ja que, amb la situació sanitària, molts de programes
de voluntariat, sobretot aquells en contacte amb persones, es
mantenen per via telemàtica, cosa que no satisfà l’interès de
moltes persones. 

Respecte de l’administració pública. Iniciatives solidàries
liderades per l’administració pública i major sensibilització.
Durant el moment del confinament de la primavera del 2020
s’ajuntà una situació molt complexa d’inseguretat per la
realització d’activitats solidàries que es duien a terme des de les
entitats i provocà en alguns casos que fou l’administració local
que assumís l’acció de pal·liar els efectes de la crisi en les
famílies, entre altres casos, conduir a un major contacte i
col·laboració per part de les entitats de voluntariat amb
l’administració.

Això, que es pot circumscriure a una situació molt marcada,
ha conduït a molts d’ajuntaments a mantenir aquesta
col·laboració i amb un nou interès en el contacte directe entre
el teixit associatiu i administració. És important fer un
seguiment d’aquestes noves vies de col·laboració i potenciar-
les a fi que la intervenció de les entitats de voluntariat es
mantengui complementària amb les obligacions de
l’administració pública. I l’administració pública mantengui el
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seu paper de suport al voluntariat, sempre en el marc de les
entitats de voluntariat en les entitats emmarcat en reptes. 

Reptes de sostenibilitat econòmica. En molts de casos s’ha
vist una reducció d’ingressos en les entitats, de per si ja
inestables. Es planteja com a necessitat la recerca d’altres
ingressos privats, les noves aliances, l’exploració de noves vies
de finançament i tenir finançament públic més estable. 

Vull recordar que la gestió del voluntariat per part de
professionals aquí en recursos humans que realitzen la tasca
d’acollida i seguiment de captació surten dels fons de les
pròpies entitats. A dia d’avui, a nivell autonòmic, la línia de
subvenció del voluntariat està dirigida a les assegurances i sols
s’ha realitzat una convocatòria. Ha estat una primera passa,
però cal aprofundir en línies de suport específic a entitats de
voluntariat. 

Reptes sobre la digitalització. La transformació digital -com
en molts altres àmbits- ha estat molt significativa, tant per a
l’equip humà de l’entitat com per a les persones destinatàries,
però és en aquest segon col·lectiu on la falca digital s’ha vist
accentuada complicant la intervenció efectiva.

Tot i que s’ha de ser conscient que la intervenció telemàtica
ha vengut per quedar-se en molts d’aspectes, no podem
excloure que, primera, la intervenció personal en el voluntariat
és un valor afegit molt significatiu. I, segona, que la manca de
recursos i de competències digitals no pot excloure un sector de
la població dels programes de voluntariat, ni com a persones
voluntàries ni com a destinatàries. 

Reptes de la gestió del nou voluntariat. Amb dades de la
Plataforma del Voluntariado de España, durant el moment més
greu de la crisi del 2020, 2 milions de persones a tota Espanya
-que no formaven part del voluntariat- havien sol·licitat fer-se
voluntaris a entitats. Això, tot i l’esmentat prèviament, ha
generat nous reptes en relació amb la gestió d’aquest
voluntariat ja que genera algunes incògnites: noves situacions
de desprotecció i noves vulnerabilitats; com mantenir l’interès
per aquest nou voluntariat; és possible donar cabuda a altres
formes de participació social sense compromisos amb les
entitats? I, seran eficients per a la intervenció? Tot això serà
una tasca a seguir reflexionant i donar resposta. 

Reptes en la reactivació de programes de voluntariat.
Segons dades de la Plataforma del Voluntariado de España i la
Plataforma del Tercer Sector, sols un 6,8% del voluntariat va
continuar fent voluntariat sense que es produís cap canvi durant
els mesos de març a juny. Posteriorment, la reactivació dels
programes de la forma habitual ha estat àmpliament desigual
segons el perfil de les persones destinatàries, del voluntariat o
del mateix programa. Podem posar, per exemple, que gran part
del voluntariat a entitats, com Amadiba o Esment, encara no
s’ha reactivat des del passat març del 2020.

Tornar a la normalitat ha estat i segueix essent molt
complex i això pot provocar pèrdues de persones voluntàries a
mig termini. Per tant, més que mai serà important el suport en
la difusió de programes de voluntariat ja constituïts, no sols els
nous, i tenint en compte la diversitat d’àmbits de voluntariat, no

el que en molts de casos és més visible, com és el relacionat
amb l’exclusió social.

També val la pena esmentar la tasca de l’administració
autonòmica en aquesta situació mitjançant la xarxa Junts, que
cercava la col·laboració entre entitats i administració
autonòmica. Per part de la PLAVIB ja manifestàrem la
importància de mantenir algunes estructures i protocols per
poder sumar esforços per a properes crisis que puguin succeir.
En el cas de la xarxa Junts la PLAVIB, en bona part, al marge
del projecte finançat pel Govern, però amb la seva
col·laboració, oferia informació respecte del voluntariat
puntual, formació bàsica per a noves persones voluntàries,
gestionava el borsí de persones voluntàries i s’encarregava de
la difusió d’aquells programes de les entitats que col·laborant
amb el Govern es denominaven com a entitat COVID. Aquesta
tasca, que esperam sigui reconeguda i que no quedi oblidada,
es demostrà com a una bona pràctica de col·laboració a
mantenir. En tot cas, desconeixem les intencions de noves
col·laboracions. 

Per altra banda, vull remarcar que a dia d’avui la Plataforma
del Voluntariat de les Illes Balears ha mantingut el projecte de
suport al voluntariat que des del 2014 tenia el suport del
Govern, aquest projecte es presentà el passat agost inicialment
i des de llavors es presentaren tres modificacions entre el
setembre i el novembre, adaptant-se a les impressions i
aportacions de l’equip de la Direcció General de Participació
i Voluntariat que de manera informal ens va citar a termini a
dur-lo a terme ja que el procediment administratiu de la
resolució continuava satisfactòriament.

El passat febrer, però, amb el canvi en l’estructura del
Govern i en la direcció general, es va manifestar que no s’havia
tramitat així com se’ns havia fet arribar i des de llavors s’han
presentat dues versions i una reformulació del mateix projecte.
Tot i que és important dir que sembla que la forma i el
contingut ja és adequat per a la nova conselleria, perquè així
ens ho han fet saber, i que està en procés de tramitació efectiva.
En tot cas, a dia d’avui encara no podem donar per segur el
finançament del projecte, ja que no s’ha emès la resolució. Com
a indicació de la situació la PLAVIB està en procés de realitzar
un préstec a una entitat financera per poder mantenir el projecte
a partir d’aquest juny, a l’espera de la resolució, vuit mesos
després de l’inici del projecte.

Vull aprofitar per esmentar que els recursos humans i
tècnics de la plataforma per dur a terme el projecte de suport
del voluntari, al voluntariat, i per a la seva tasca federativa són
dos tècnics, cosa que esperam que entenguin no és desmesurat.
També vull aprofitar per donar a conèixer que les entitats del
voluntariat no està constituïda únicament per a les grans entitats
de voluntariat o amb una enorme estructura, d’exemple, la
meva entitat, Dignitat i Solidaritat, ADIS, que té una vintena de
voluntaris que composen l’entitat i cap tipus de personal
professional remunerat, i aquí som, representant la Plataforma
del Voluntariat de les Illes Balears.

Respecte del desenvolupament de la Llei del voluntariat.
Abans d’entrar en el propi desenvolupament voldríem aportar
una consideració inicial quant a la Llei del voluntariat. Esmenar
que la Llei del voluntariat aprovada el passat febrer de 2019 és
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una llei que ja ha quedat obsoleta s’hauria de demostrar i
dedicar-hi una reflexió important. Aquesta llei, aprovada per
unanimitat, realitzada mitjançant procés participatiu amb el
Fòrum del Voluntariat i emmarcada, com gran part de les lleis
autonòmiques, en la Llei del voluntariat estatal del 2015, no pot
haver quedat desactualitzada en qüestió de dos anys. Si es troba
el contrari seria important evidenciar i faria palès que es va fer
una molt mala feina, començant pel mateix parlament, que la va
aprovar i la comissió parlamentària que la debatí. 

La situació de la participació social durant aquests darrers
mesos ha tengut canvis, però cap que no pugui assumir aquesta
llei, que, entre d’altres, incloïa el voluntariat no presencial
quasi avançant-se a la situació sanitària d’un any posterior. El
concepte de solidaritat no ha canviat i l’organització veïnal i el
suport mutu és tan antic com la pròpia concepció del
voluntariat.

És important tenir clara la diversitat de les formes de
participació social i que en les crisis, com la que hem viscut, es
complex fer un etiquetatge delimitador d’aquestes formes. En
qualsevol cas, pocs mesos després el que veiem és que els
col·lectius amb iniciatives solidàries que es mantenen
s’organitzen amb entitats que en molts de casos poden acabar
sent de voluntariat. 

No qualsevol acció solidària i sense retribució és voluntariat
i la llei que ens ocupa és la del voluntariat. Oberta queda
l’oportunitat d’establir una normativa autonòmica sobre
associacionisme o participació social. Si així es fa nosaltres hi
donarem tot el nostre suport i col·laboració per dur-la
endavant.

Passam a comentar els aspectes del desenvolupament
normatiu que trobam més rellevants, però, en tot cas, cal dir
que per part de la PLAVIB hem entès que, primer amb el canvi
de legislatura i posteriorment amb la situació sanitària ,hi hagi
retards quant al desenvolupament normatiu i més enllà dels
cens de voluntariat no hem estat excessivament crítics quant al
retard del desenvolupament.

Cens d’entitats de voluntariat. Per part nostra és essencial
el seu desenvolupament per iniciar unes polítiques de suport
adaptades al sector. La PLAVIB, el 7 de maig de 2019, va fer
arribar a la direcció general, en aquells moments de
Participació i Memòria Democràtica, una proposat d’ordre i de
model de registre de noves entitats del cens. Posteriorment, ja
en la nova legislatura, es va constituir un grup de treball per al
cens al marge del Fòrum Balear de Voluntariat fins al punt de
no permetre un grup específic de feina dins el fòrum sobre
aquest tema. Aquest grup no es va reunir mai i entenem que no
ho farà ja que la direcció general, suposam, està desenvolupant
el cens. Vull remarcar que es crea un cens específic i no una
indicació dins un altre registre, perquè no totes les entitats de
voluntariat estan en el mateix registre. Hi ha entitats al registre
d’associacions, al registre d’associacions esportives o al
Ministeri de Justícia en el cas de les entitats religioses, almanco
que nosaltres sapiguem.

Fòrum del Voluntariat. Cal una adaptació del decret de
composició i funcionament del fòrum per assumir les funcions
que li dóna la Llei del voluntariat, però sobretot cal posar les

eines i l’interès que el fòrum sigui útil. Tenim més que clar que
un fòrum que es reuneix únicament anualment no pot ser mai
una eina eficient, però per això nosaltres apostam pels grups de
treball, ja recollits a l’actual decret, i un pla d’acció definit.

En les dues darreres sessions la PLAVIB ha presentat dos
plans d’acció o estratègics i una proposta de grups de feina i és
de manifest que des del Govern no s’ha apostat per donar-hi
l’impuls suficient, desconeixem per què.

S’ha de destacar que en l’adaptació del decret el fòrum ha
de ser paritari entre teixit associatiu i administració pública,
amb la finalitat de sumar més diversitat i pes del voluntariat al
mateix fòrum.

Vull aclarir també, perquè em sembla que respecte d’això
hi ha qualque dubte, que la Conselleria d’Educació i
l’Ajuntament de Palma els quals en l’actual decret no
participaven del fòrum, la Llei del voluntariat ja contempla la
seva participació, tot i que no s’hagi adaptat el decret.

Adaptació de les administracions públiques. Pel que veiem
és àmpliament desigual i no entrarem a valorar les accions de
la primavera passada perquè som més que conscients que va ser
una situació excepcional.

A nivell municipal trobam bones pràctiques de suport al
teixit associatiu i de voluntariat com a Calvià o a Inca. En altres
iniciatives que comencen, com a Marratxí, cal remarcar els
plans insulars de voluntariat de Menorca i Mallorca.  En el cas
de Menorca, du en funcionament ja uns mesos i en recursos
humans que l’impulsen està treballant amb l’administració local
i autonòmica, és una bona pràctica.

Cal que es doni a conèixer el voluntariat, el seu teixit
associatiu, què es pot fer i què no es pot fer a una
administració. I com que la realitat és que trobarem excepcions
on el voluntariat ha d’estar lligat a una administració pública,
s’ha d’implantar de forma efectiva el procés perquè, tenint en
compte que és una excepcionalitat, algunes administracions
puguin dur a terme programes específics de voluntariat, sempre
amb la vista posada a potenciar la ciutadania organitzada.

Pla insular autonòmic de voluntariat. Seria coherent que
totes les iniciatives de suport del voluntariat venguessin d’una
anàlisi de necessitats concreta, duem molt d’anys realitzant
mesures de suport al voluntariat que en molts de casos han
vengut per necessitats expressades per la PLAVIB, com la
convocatòria per assegurances, però que cal organitzar, i per
ser més eficients ara més que mai és important adaptar les
mesures a les necessitats prioritàries del sector, i transparent,
sembla que han ajuntat el voluntariat amb la millor direcció
general possible per a això.

Veiem lògic prioritzar el cens d’entitats de voluntariat i
l’adaptació del fòrum ja que ens assenyala a qui hem de
destinar el pla, les entitats dels cens, i organitzar els que l’han
de fer, el fòrum del voluntariat, però no cal perdre més temps
ja que dos consells insulars han pogut impulsar els seus plans
insulars de voluntariat, per tant, entenem que és una qüestió de
predisposició política i de recursos.
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Aquí em permetreu que faci una acotació, segons la mateixa
llei per poder-la desenvolupar se l’ha de dotar dels mitjans i
recursos necessaris, pensam que això no es fa i cal donar-li una
empenta forta.

Adaptació de les entitats de voluntariat. No tota la tasca
s’ha de dur a terme per part de l’administració, sinó que les
entitats han de fer una rellevant tasca de reflexió i concreció de
la gestió i l’acció voluntària dins les seves entitats.

La realitat és que hi ha moltes entitats que a dia d’avui no
han conclòs aquest procés i que, per una qualitat d’elecció
voluntària, que és el que se cerca, pot ser que les entitats amb
menys facilitats sigui una complicació. Per això el projecte de
la PLAVIB té un servei d’informació i assessorament o el
servei d’acompanyament a entitats on els oferim models,
documents de suport i guies i l’acompanyament de l’equip
tècnic. També, com hem dit, a no ser que es concedeixi un
préstec, l’entitat financera aquest juny conclourà aquest servei.

Sistemes d’acreditació de competències. Desconeixem per
complet les característiques de cap iniciativa respecte d’això.
Com a PLAVIB oferim el Vol Plus a totes les entitats de les
Illes Balears, que és un sistema d’acreditació de competències
de la Plataforma del Voluntariado de España, que estan en
procés de cercar persones que puguin fer el seguiment de
l’acreditació a les Illes Balears, ja que a dia d’avui sols es fa
telemàticament amb tutors de fora de les Illes. També coneixem
iniciatives com Reconoce per a entitats de temps lliure o el
CVOL del Govern d’Aragó, però fins a dia d’avui ningú no ens
ha demanat suport i assessorament que estaríem disposats a
donar si es pretén organitzar un sistema propi de les Illes
Balears. Cal destacar que la llei no hi obliga així i que el
sistema Vol Plus de la Plataforma de España, amb finançament
del Govern central, ja es troba a disposició de totes les entitats.

Per concloure aquesta primera exposició oral, voldríem fer
una apreciació quant a altres obligacions o accions lligades a
les PNL aprovades en aquesta comissió el passat mes de març.
Com hem dit, creiem que és important un estudi diagnòstic del
voluntariat a les Illes Balears, el darrer es va realitzar el 2001,
tres anys després de la primera Llei del voluntariat de les Illes
Balears; després de vint any i emmarcat com a l’inici del Pla
insular del voluntariat, creiem important que es faci aquest
estudi, com demanàrem al GOIB al darrer fòrum on es
manifestà la manca de recursos per dur-ho a terme. Que això es
dugui a terme a partir d’un observatori específic per al
voluntariat, per la nostra part no ens hi oposarem mai si es creu
la forma més eficient de dur-ho a terme. El que sí demanam és
que, en tot cas, es posi en valor la tasca de l’Observatorio del
Voluntariado de España de la Plataforma del Voluntariado de
España i que no es promogui duplicar eines que ja són a l’abast
de la ciutadania a nivell estatal.

La plataforma d’interrelació que proposava aquesta
comissió ens sorprèn. El teixit associatiu del voluntariat és molt
divers, podríem dir un nombre d’entitats o un nombre de
persones voluntàries a totes les illes, però ho desconeixem en
no tenir el cens ni estudis autonòmics. Per tant, no serem
nosaltres els que aportin un percentatge per mesurar la
representativitat de la PLAVIB o de tot el voluntariat.

Per destacar que al 2015 comptava amb 25 entitats de
voluntariat i a la propera assemblea d’aquest juny serem 44, en
sis anys 19 entitats més.

Per tant, continuam sumant i, a més som l’única entitat
autonòmica de segon nivell del voluntariat representant a nivell
de la Plataforma del Voluntariado de España de les Illes i
representant del voluntariat a l’àmpliament reconeguda
Confederació del Tercer Sector de les Illes Balears. Per tant, si
la plataforma d’interrelació pretén suplir la tasca del mateix
teixit associatiu em sembla un malbaratament dels recursos
públics, d’igual forma que no es demanà a l’Estat que l’impulsi
a nivell estatal quan existeixen ja plataformes estatals,
autonòmiques i fins i tot provincials.

El que sí veuríem interessant i el Govern ens hi trobarà
aportant, com sempre hem fet, és en un espai de difusió i
promoció del voluntariat en el marc del cens d’entitats de
voluntariat ja que -com hem dit abans- voldríem un cens útil
per a la ciutadania.

I bé, fins aquí...

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió i si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr. Coll i
Saltiveri pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveus.

Com vol contestar?

EL SR. PRESIDENT DE LA PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel Coll i
Saltiveri):

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Globalment, molt bé, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, us demanaria que m’aviseu quan
manquin dos minuts de la meva intervenció.

Molt bon dia a tothom, benvinguts president i director
tècnic de la plataforma. Es materialitza avui una
compareixença, una petició d’aquesta comissió, impulsada pel
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nostre grup parlamentari, però sobretot impulsada pel nostre
grup parlamentari per fer-nos ressò d’una petició feta i una
predisposició feta des de la Plataforma del Voluntariat de les
Illes Balears, a la qual agraïm la iniciativa. I també donar-los
l’enhorabona, ho vull reconèixer i crec que un reconeixement
unànime d’aquesta institució, per la tasca que du a terme tant la
plataforma com les entitats representades i el conjunt d’entitats
que també col·laboren amb la plataforma, malgrat no en formin
encara part.

Li he de dir que estam satisfets de la seva intervenció, Sr.
Miquel, president, perquè ha complit les expectatives i els
objectius que entenia aquesta comissió, arran de la nostra
petició i de l’exposició de motius d’aquesta petició, perquè
vostè ha fet un repàs del que nosaltres enteníem que s’havia de
tractar aquí, respecte precisament de dues qüestions: una, unes
iniciatives dutes a terme per uns grups parlamentaris que donen
suport al Govern envers el que entendrien que havien de ser
organisme, mesures i instruments, per dur a terme la promoció,
o l’activació del voluntariat, i una altra, la compareixença del
responsable actual de les polítiques de participació del
voluntariat d’aquesta comunitat autònoma. 

Nosaltres, quan vàrem veure el seu escrit, arran que vostès
es varen assabentar d’aquesta situació, d’aquestes iniciatives
aprovades per aquesta cambra, vàrem donar curs que què
vostès venguessin aquí a donar explicacions, i ja li dic, que crec
que per tots es constata avui el seu posicionament i la seva
valoració com a expert, des de fa molts d’anys, de la trajectòria,
del foment, de la participació i de les necessitats del teixit
participatiu, instrumentalitzat a través del voluntariat i
mitjançant les associacions. Però sobretot perquè es fes una
reflexió damunt un cos normatiu, una llei, la Llei del
voluntariat, una llei treta per unanimitat, per una implicació del
tercer sector implicat en aquest tema del voluntariat i que hi
varen donar suport tots els grups parlamentaris. 

Crec que hem fet empatia tots els membres d’aquesta
comissió i vostès mateixos i ho ha reconegut a la seva
exposició, president, que es demoressin alguns terminis en la
tramitació dels preceptes que establia la llei, com és la creació
del cens, o com és la modificació del decret i la posterior
convocatòria del Fòrum del voluntariat.

Duim un any i mig de pandèmia, hi ha hagut un
organigrama canviant del govern i vostè ha esmentat avui una
situació que encara ens preocupa més que quan la vàrem
detectar a la compareixença de la directora. Una, no tenen
vostès la resolució de la via instrumental de donar suport que
té el Govern, a través d’una subvenció o d’un conveni
instrumental que dóna una subvenció a la Plataforma del
voluntariat. Amb la qual cosa, la primera pregunta que li faig,
president, és quina situació de finançament té tant el personal
com l’activitat que duen a terme des de fa ininterrompudament
i quan li han dit que tendrà vostè la resolució que està en
tramitació, almanco si tenen la proposta de resolució. Això és
una pregunta que li faig.

Després, miri, ens preocupa..., nosaltres, a part de la
compareixença, vàrem fer preguntes de control escrites, arran
precisament de les manifestacions que la directora general de
Participació, Voluntariat i Transparència va fer en aquesta
comissió, i li donaré algunes respostes perquè vostè ens faci
una valoració, i crec que també és interessant que les respostes
també les valorin els grups que varen dur a terme aquesta
iniciativa de creació de l’Observatori del Voluntariat, o de la
Plataforma d’interacció del voluntariat, a la qual cosa, com
vostès saben, ens hi vàrem oposar.

Envers el tema de l’estudi de qualitat sobre el voluntariat de
les Illes Balears, ens vàrem interessar i li vàrem demanar a la
directora, resposta: “La previsió d’aquesta direcció general és
convocar el Fòrum del voluntariat per debatre aquestes
qüestions”. Convocar el Fòrum del voluntariat per debatre fer
l’estudi, que vostès han dit que era necessari, i que nosaltres
trobam que també.

Incompliment dels terminis i actuacions que estableixen la
llei. Es preveu la creació d’un cens d’entitats, actualment
s’elabora una ordre que ha de regular el funcionament d’aquest
cens, així com les condicions del procediment per accedir-hi.
M’agradaria saber si a vostè li han dit quins terminis hi ha i
com està l’elaboració d’aquesta ordre i si en aquesta ordre a
vostès se’ls ha consultat o hi han pogut participar. És una ordre
del conseller o consellera normalment, qui estableix aquest
estructura.

Premis del reconeixement del voluntariat. Ens vàrem
interessar per aquesta manca de participació i de promoció que
s’hauria de fer i que vostès varen instar i que varen encoratjar
a fer-ho, sobretot per incentivar la promoció i la presentació de
més participants a les candidatures. Resposta: “Aquestes
qüestions es plantejaran en el Fòrum del voluntariat”, aquest
fòrum que no s’ha convocat quan pertocava o insuficientment
i que no s’han creat comissions de treball.

Observatori del Voluntariat de les Illes Balears. Nosaltres
li vàrem demanar que, en compliment del mandat d’aquesta
comissió, li vam demanar a la direcció general quin calendari
tenia establert i quin procediment per constituir aquest
Observatori del Voluntariat de les Illes Balears, que aquesta
comissió, aquest Parlament va aprovar i va demanar al Govern
que es constituís. Resposta: “En aquest moment la Direcció
General de Transparència, Participació i Voluntariat no
considera apropiat destinar recursos a replicar, -replicar, eh-,
estructures que ja estan consolidades, ja existeix l’Observatori
del Voluntariat i la Unitat per la Plataforma del Voluntariat
d’Espanya”. I si no tenen aquest enllaç, és aquí. Això és una
resposta contestada del vicepresident del Govern de les Illes
Balears.

Plataforma d’interrelació del..., no sé si vostès tenen
coneixement de la resposta que li han donat, posa en qüestió un
mandat d’aquesta comissió i ja directament, no només posa en
qüestió el mandat d’aquesta comissió, ens dona la raó al nostre
grup parlamentari, que vàrem fer esmenes i que, malgrat això,
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els tres grups que donen suport al Govern, varen tirar endavant,
per una qüestió òbvia, desconeixement de la Llei de voluntariat,
i vull pensar que inconscientment del que establia organismes
i estructures que ja funcionen, per evitar precisament la
duplicitat i donar l’eficàcia i sobretot l’enteniment de les
entitats del voluntariat.

Plataforma d’Interrelació del Voluntariat de les Illes
Balears, li vam demanar exactament, terminis, estructura,
pressupost destinat. Resposta de la direcció general competent:
“La direcció general va crear en el seu moment el denominat
Portal del voluntariat d’accés públic a través de la web de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. La previsió de la
direcció general és adaptar el portal com a eina d’interrelació
inclusiva entre les diferents administracions i els diferents
actors socials. Per tant, no es té la previsió immediata de la
creació d’una plataforma d’interacció del voluntariat, atès que
les seves funcions ja es realitzen a través del Portal del
voluntariat”. El mateix li va manifestar el nostre grup
parlamentari en aquesta comissió, en instar el Govern a
acceptar les esmenes i no dur endavant una iniciativa absurda,
que vostè ha acreditat els motius i ha traslladat l’opinió del
teixit associatiu que representa el voluntariat, legítimament,
segons estableix un mandat que és una llei, una llei d’aquesta
comunitat autònoma.

I volia que constatés en aquesta comissió, perquè no sé si
vostè n’estava assabentat d’aquestes respostes, però almanco en
aquesta comissió li volem traslladar.

Vostè ha esmentat aquí la iniciativa, com està reconeguda
a la Llei del voluntariat i a les seves funcions com a plataforma
d’assessorar per iniciativa dels consells insulars, a l’elaboració
dels plans rectors d’acció, o directors del voluntariat a nivell de
Mallorca, a nivell de Menorca que l’han posada en marxa. I no
tenim plans d’acció del voluntariat autonòmic, i no tenim pla
d’acció o pla estratègic autonòmic. Això és una altra reflexió i
m’agradaria saber si a vostès els ha traslladat la direcció
general terminis, o si s’ha creat qualque comissió per establir
el Pla director, juntament amb la direcció general.

El cens específic i el Fòrum. He entès que vostès varen
oferir i així s’establia a l’anterior direcció general la constitució
d’un grup de treball per assessorar i per participar en què siguin
més eficients l’elaboració, o les passes a la creació tant del
Fòrum com del cens. He entès que a vostè li han dit que no hi
ha hagut resposta de la direcció general president, això he
entès. M’agradaria saber si vostè ha insistit, perquè si no sí que
insistirem nosaltres com a grup parlamentari, i supòs que
aquesta comissió també. Nosaltres deduïm unes mancances
importants, molt importants per part d’aquesta gestió de com
s’atén el voluntariat, amb la importància que aquest Parlament
li va donar amb l’elaboració d’una llei, amb el suport al
pressupost de la comunitat autònoma i amb les iniciatives que
s’han presentat envers la participació. L’única excusa que s’ha
presentada aquí, l’única actuació és la pandèmia, la pandèmia
és una situació excepcional i evidentment es va mobilitzar la
ciutadania i va donar suport el Govern a aquesta mobilització

informal, però el voluntariat no és aquesta actuació puntual,
concreta a iniciativa individual dels veïnats i veïnades. Està
instrumentalitzada de manera rigorosa i de manera eficient a
través de la necessària formació, de la implicació i dels drets i
obligacions que tenen tant els voluntaris com les
administracions a tramitar i a possibilitar aquesta participació.

I m’agradaria que vostè fes una valoració de si realment
considera oportuna que la direcció general competent en
matèria de voluntariat, per aquesta necessària transversalitat,
per aquesta insuficiència de recursos que ha reconegut la
mateixa directora aquí, recursos humans, per dur a terme el
cens i per dur a terme el que estableix la llei, és competent que
estigui ara mateix orgànicament ubicada a Vicepresidència o
tocaria estar ubicada a Presidència per la coordinació
departamental que té aquest govern i que té una direcció
general per a aquest tema.

Faré llavors intervencions en un altre torn. 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. Des del Partit Popular li volem donar la benvinguda,
president, i també al Sr. Gerard March i agrair-li la seva
il·lustrativa exposició que ens ha permès endinsar-nos en major
profunditat en la més que necessària tasca que desenvolupa des
de la plataforma PLAVIB.

Per descomptat, la meva formació política vol una vegada
més reconèixer i posar en valor el magnífic treball que
despleguen els voluntaris i les seves entitats a les Illes Balears.
Tot això ho fan d’una manera solidària i altruista i sense
esperar a canvi cap mena de contraprestació econòmica, només
la satisfacció d’ajudar els altres. Evidentment, aquesta labor
adquireix més rellevància en un context de crisi sanitària, de
crisi social i econòmica on moltes persones, moltes famílies no
poden donar cobertura a les seves necessitats més bàsiques i
essencials. 

El PP, el Partit Popular, va votar a favor de l’aprovació de
la Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes
Balears, i coincidim plenament, president, que aquesta llei és
ben vigent i és ben actual, el que necessita aquesta llei és
impulsar d’una vegada el desenvolupament dels diferents
apartats de l’articulat per aconseguir l’eficàcia i l’eficiència de
les polítiques d’acció voluntàries en el territori balear.
Desenvolupament legislatiu que hauria de contemplar
l’adaptació del nou decret de composició i funcionament del
Fòrum Balear del Voluntariat, l’elaboració del cens d’entitats
voluntàries, la confecció d’un estudi diagnòstic previ a
l’elaboració de l’esperat pla autonòmic de voluntariat a més de
l’adaptació a la llei de les diferents administracions públiques.
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Aquestes són algunes, algunes de les tasques pendents d’aquest
govern.

Amb la finalitat d’aconseguir la major eficàcia consideram
oportú aprofitar els coneixements, l’experiència, la
professionalitat, les estructures i els projectes de la Federació
d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears, PLAVIB,
plataforma de voluntariat que treballa per promoure espais de
coordinació i col·laboració entre entitats de l’àmbit de l’acció
voluntària.

A ningú no se li escapa, i a vostès tampoc, que les actuals
circumstàncies per les quals travessa la nostra societat no
conviden precisament a la creació de noves plataformes i
infraestructures que al final acaben sent una major despesa, més
estructura política i una sobrecàrrega a l’administració pública
de Balears.

Resulta evident que existint organismes de la societat civil,
com PLAVIB, que, com a federació d’entitats desenvolupen,
entre altres tasques, la promoció i sensibilització del
voluntariat; la captació de voluntaris; la formació bàsica i
específica; funcions d’informació per a voluntaris, i funcions
d’informació, assessorament i acompanyament a entitats, no
procedeix una altra cosa que encomanar a aquesta entitat,
encarnada pel millor de la nostra societat i excel·lents
coneixedors del món del voluntariat, que desenvolupin les
funcions d’interrelació.

PLAVIB reuneix, com vostè acaba de manifestar, 44
associacions de voluntaris a les Illes Balears i ens consta que no
estan tancats en absolut a ampliar la seva base d’associats
acollint i acompanyant totes i cadascuna de les entitats existents
vinculades a l’acció del voluntariat.

Per tant, el Govern hauria d’evitar la temptació, per atendre
personalismes i  determinats protagonismes, promoure i
potenciar des de la pròpia administració la creació d’una
plataforma alternativa que no sols ens portarà a més
disfuncions dins l’àmbit del voluntariat sinó que també podria
implicar clares sospites de clientelisme en detriment
precisament de la independència i la professionalitat de la qual
ha fet gala PLAVIB al llarg de la seva història.

Finalitzaré la meva primera intervenció reafirmant el
compromís del Partit Popular en l’acció voluntària que, com he
dit, representa el millor de la nostra societat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Molt bon dia i gràcies per haver
comparegut avui i donar-nos totes aquestes explicacions. Vull
comentar-li que prenc nota de moltes de les qüestions que vostè
avui ha plantejat aquí i també m’agradaria comentar que, així
com el Sr. Gómez va decidir registrar la petició de
compareixença, que el nostre grup parlamentari va votar a
favor, nosaltres quan vàrem veure el seu escrit vàrem sol·licitar
una reunió amb vostès també, -vostè no hi va poder assistir,
però hi varen assistir els seus companys- perquè ens interessava
també com a grup parlamentari conèixer totes les qüestions que
varen detallar al text i conèixer també la seva opinió, opinió
sincera, de les coses que funcionaven i de les coses que no. Jo
crec que dintre de l’administració i dintre del món de la política
cal ser honestos i reconèixer quan algunes coses es poden fer bé
o es poden fer malament, crec que això és el principi més bàsic
per millorar la comunicació i les relacions entre tots els sectors
que participen en aquest cas dins del món del voluntariat.

És cert que la directora general va comparèixer aquí i va
explicar que tenia una mancança de personal i és una mancança
de personal que fins i tot es dóna a altres direccions generals,
però que crec que serà molt positiu si entre tots podem
aconseguir en els pròxims pressupostos dotar de més personal
per tal d’agilitar algunes tramitacions.

Jo no voldria que sonés a excusa el que ara diré, perquè, bé,
ja fa mitja legislatura i evidentment no pot ser una excusa, però
sí que és cert que en la qüestió que vostè comentava que hi
havia un projecte que teniu preparat en el qual el Govern havia
expressat la voluntat de poder finançar, sí que és cert que hi ha
hagut el canvi de conselleria, on abans estava inscrita la
direcció general ha passat a una altra, i que també s’ha hagut de
traslladar diguem tots els expedients i tot el tema jurídics que
això comporta, però jo he volgut demanar veure aquest tema i
em consta que sí que hi ha la..., bé, que s’està en aquest tema
realment, no és que no hi hagi voluntat de no fer-se.

D’altra banda, llavors també ha comentat algunes qüestions
que és totalment cert que algunes arriben tard, com és el pla
autonòmic o el cens d’entitats, nosaltres això sempre ho hem
reconegut i també ho va reconèixer aquí la directora general,
però jo, per preparar aquesta compareixença, doncs vaig voler
comunicar-me un poc per veure com estava la situació després
de quatre mesos amb la nova direcció general, i em varen
comentar que ara dia 28, d’aquí dos dies, hi ha una
convocatòria del Fòrum on moltes de les qüestions que
comentam, com per exemple a l’adaptació del Decret 83/15,
que regula la composició i el règim de funcionament del
Fòrum, hi ha un punt, el cens de voluntariat, el Pla autonòmic
del voluntariat, tema de convocatòries de subvencions, tema
també dels premis autonòmics... venc a dir, sembla que algunes
passes sí que s’han fet, diguem, no?, per tal d’agilitar un poc
tots aquests temes que hi havia pendents. 

No sé si valoren positivament que, bé, que ara sembla que
hi ha aquesta convocatòria del Fòrum on es tractaran multitud
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de temes i que crec que servirà també per a, bé, per tenir
aquesta comunicació l’administració i el Fòrum amb els seus
membres. 

Bàsicament, voldria totalment agrair tota la tasca que han
desenvolupat, jo ja els ho vaig comentar també a la reunió que
vàrem mantenir, trob que durant tota l’època de pandèmia,
sobretot en els temps més durs, es va fer una gran tasca, i jo
crec que són fonamentals dintre de la societat de qualsevol país,
o de qualsevol comunitat autònoma, i que evidentment
l’administració ha de tenir clar quines són les tasques que han
de desenvolupar les entitats de voluntariat i quines són les
tasques que com a administració tenen la responsabilitat de dur
a terme, que de vegades sembla que es pot tenir la impressió
que l’administració utilitza el voluntariat per tal de cobrir tota
una sèrie de mancances, que, malauradament, hem vist en
moments de pandèmia, que si no arriba a ser pel voluntariat
moltes qüestions i moltes necessitats de moltes famílies
haguessin quedat en l’aire. 

I jo crec que això és important que també es revisi de cara
al futur, les formes d’interacció a l’hora de moments crítics, on
la funció d’entitats com les que la vostra plataforma recull, una
millor coordinació per a una millor resposta que al final jo crec
que millorar la comunicació sempre serà positiu, tant per la
tasca que vostès desenvolupen, també per a totes les persones
que hi puguin participar.

I simplement agrair-los que avui hagin pogut ser aquí.
Comentar-los que he anotat totes les qüestions que troben que
manquen per desenvolupar-se, perquè, bé, jo estic en contacte
amb la directora general i parl amb ella i faig comptes també
parlar-ne, perquè és evident que tots volem que funcioni i que
tot tiri cap endavant, i sempre amb la coordinació i amb la
millor bona voluntat per part de les dues parts i també per al
nostre grup parlamentari, des d’aquest Parlament tot el suport
i tot l’agraïment. I que si en el futur s’ha de menester qualque
cosa, nosaltres tenim plena voluntat de col·laborar amb el que
faci falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, moltes gràcies, Sr. President. M’afegesc al capítol
d’agraïments per aquesta compareixença, tot i que els inicis
varen ser un poc accidentals, per dir-ho de qualque manera i
entre cometes. Vostès han fet referència a l’aprovació d’una
PNL, on evidentment ens contradèiem nosaltres mateixos amb
la mateixa Llei del voluntariat. Però, bé, com que en mallorquí
diuen allò de que no hay mal que por bien no venga, el resultat
ha estat evidentment poder tenir la seva presència aquí, poder-

ne parlar, poder avaluar com va la mateixa aplicació d’aquesta
llei, perquè moltes vegades és vera que és el Parlament que té
aquest vessant més legislatiu, és a dir, no n’hi ha prou
evidentment en aprovar les lleis, sinó que després també se
n’ha de fer un seguiment de l’aplicació.

Jo crec que en això i en aquest sentit és molt important i
especialment vostès que formen part d’aquest col·lectiu,
d’aquesta plataforma amb moltíssimes entitats, i que, per tant,
viuen el dia a dia de les circumstàncies, d’aquelles fortaleses,
d’aquelles debilitats que evidentment presenta la gestió del dia
a dia i molt més dins aquest context que ens ha tocat viure
aquest darrer any, any i mig, en situacions que no ens
haguéssim imaginat mai, ni en el pitjor dels nostres somnis,
segurament que ens tocaria viure una realitat com la que ens ha
tocat viure. I que evidentment des de la perspectiva de diferents
entitats, agafa tot una sèrie de matisos importants en aquest
sentit.

Vostè deia a la seva intervenció, és vera, diríem que tots els
temes dels mitjans telemàtics, això ha passat en molts altres
àmbits, que ens hem hagut de posar les piles; i és vera que per
fer reunions i coses d’aquestes és molt pràctic, i ho hem
descobert, però també és vera que per a altres qüestions, en
primer lloc, si una persona no té accés a determinades eines,
per una situació econòmica, difícilment en farà ús. I que, per
tant, és vera que ha vengut per quedar-se, però amb mesura i
que, evidentment, els mitjans telemàtics mai no podran suplir
aquest vessant més a nivell personal, de contacte humà, que
sobretot evidentment té com a component el voluntariat amb
una part important de la seva mateixa existència com a
concepte i com a tal.

Deia vostè que de la primera..., no ho record perquè no he
estat a temps d’apuntar-ho, em sembla que m’ha dit que eren 40
entitats i que a la propera assembla seran 60, no és així? És a
dir, que hi ha hagut, m’ha semblat, bé, que hi  ha hagut un
augment exponencial respecte d’entitats que han anat sorgint al
llarg diríem d’aquesta darrera. Jo crec que això és una molt
bona notícia, exacte, són 25 inicialment i 44 a dia d’avui que ja
hi participaran. I molt especialment que hi participin com a tal,
en el sentit que tot el treball en xarxa, tota la participació dels
col·lectius és una cosa que no sé si és pel nostre caràcter més
illenc, que moltes vegades ha costat molt. Si per ventura ens
comparam amb altres comunitats autònomes, veiem que cada
entitat és un món i, per tant, diríem que això que col·laborem,
que participem, que intercanviem, que proposem, de vegades
ens costa molt, entre altres coses perquè el dia a dia la majoria
de vegades ens menja pels peus. Per tant, el fet que hi hagi
espais que permetin aquesta participació, aquesta connexió,
aquesta posada en comú i també evidentment i sobretot aquesta
reivindicació respecte de l’administració pública, jo sempre ho
he valorat com a un tema que és fonamental en aquest sentit.

Imagín que no han estat temps gens fàcils i agraesc una
vegada més aquesta presència i aquesta participació i aquesta
dinàmica de feina continuada, que entenc que hem d’anar
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establint entre les administracions públiques i evidentment la
mateixa plataforma.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari 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. Bon dia, Sr.
Coll i Sr. Mas, benvinguts aquí per explicar-nos la situació del
voluntariat i sobretot del desenvolupament de la llei.

S’ha vist dins aquests darrers mesos, dins aquest darrer any,
com hi ha hagut un increment d’accions en tema de voluntariat
davant i tots en som conscients de les necessitats que hem
tengut, però també és cert que en molts casos han estat i són
actuacions concretes i puntuals a causa de la pandèmia, però
que les entitats del voluntariat ja existeixen des de fa molta
estona i tenen com a objectiu descobrir les necessitats i
desigualtats que es troben i destinar part del seu temps a una
activitat que podrà ajudar a algú dins un sector poblacional.

Evidentment a la Llei 11/2019, de dia 8 de març, el nostre
grup parlamentari li va donar suport i hi vàrem estar d’acord i
sobretot vàrem agrair el consens i la participació que hi havia
hagut a l’hora d’elaborar aquesta llei, una llei necessària i
demandada pel sector des de feia molta estona. Com dic, amb
aquesta llei l’administració el que ha de fer és donar suport i
cooperació per tal de poder millorar l’acció voluntària com a
un agent actiu de transformació social, que és la tasca que es
fan des de les entitats del voluntariat.

És necessari per això desenvolupar aquesta llei, quan va
venir la directora general ja vàrem criticar que aquesta llei no
s’hagués desenvolupat així com toca, per poder fer aquest Pla
de voluntariat que recull les necessitats que hi ha i per posar
damunt la taula les mesures que s’han d’impulsar des dels
diferents sectors. També era molt necessari fer aquest cens
d’entitats voluntàries i, com no, impulsar el Fòrum Balear del
Voluntariat, que era una de les demandes que hi havia. 

Jo crec que després de dos anys que no s’hagi fet i que no
s’hagi desenvolupat i que s’interposin o es vulguin posar alguns
canvis, com es va manifestar en les propostes de PNL que es
varen dur aquí, crec que ho hem de mirar, ho hem d’analitzar
i s’ha de posar damunt la taula i per això ha servit.

M’agradaria saber si s’ha parlat o tenen reunions de treball,
si s’havia convocat el Fòrum, això era una de les preguntes que
tenia.

Sí, que vull dir, i la Sr. Sans ho ha comentat, que crec que
s’hagi reactivat la convocatòria del Fòrum, que el fet de dur

aquestes propostes, el fet que la plataforma s’activàs en enviar
una carta al Parlament perquè els grups parlamentaris
poguessin parlar d’aquestes propostes que s’havien aprovat, i
que això hagi fet que s’activàs i es posàs en marxa una altra
vegada el Fòrum, crec que ha de ser positiu perquè es vegi que
per ventura no s’havien tengut en compte les necessitats reals
i les accions que s’havien de fer per desenvolupar aquesta llei.

M’agradaria saber per què no se’ls ha permès fer feina a
aquest grup de feina que vostès volien posar en marxa al Fòrum
i quins són els arguments que els han donat perquè no s’hi
pugui participar.

Sí que és veritat que es manifestar que per ventura ara
mateix l’administració no té els recursos necessaris, però això
no lleva que es pogués coordinar i elaborar una estratègia crec
que dins el Fòrum, que és l’espai adient per poder-la
desenvolupar.

Vostès, i això ja ho he comentat, varen tenir... hi va haver
per part seva una sorpresa i un malestar amb l’aprovació
d’aquelles proposicions no de llei, perquè el Fòrum, com a
òrgan consultiu i de coordinació i de promoció de la
participació de les entitats, no en tenia constància; i el fet -i
també ja s’ha comentat en aquesta sala i avui-, el fet de crear
una plataforma d’interrelació no s’entén si el que vol és
substituir una plataforma existent que funciona, que va
augmentant i que abasta un tant per cent molt elevat del
voluntariat d’aquesta terra.

Pensam que és important i necessari que hi hagi aquesta
diagnosi, si la darrera es va fer fa vint anys, han canviat molt
les coses, la situació de la nostra comunitat ha canviat molt, la
situació de la societat ha canviat molt i, per tant, creiem que és
important que es faci aquesta diagnosi concreta de la situació
aquí a les Illes Balears.

Jo vull animar que es reivindiqui aquesta participació per
part seva dins totes les accions del voluntariat. Tenen el nostre
suport com a grup parlamentari, i jo crec que la finalitat més
important i l’objectiu que ens ha d’unir a tots és que es facin les
passes necessàries perquè aquesta llei es desenvolupi i arribi a
bon port, sobretot per ajudar la societat de la nostra comunitat
que és el més important.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, volia agrair al president de
la PLAVIB que vingués, crec que és important que vingués i
escoltar-lo aquí, per això hi ha el Parlament, el Reglament

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 55 /  26 de maig de 2021 1041

permet aquestes compareixences. I estic d’acord amb la Sra.
Sureda que crec que s’ha permès activar determinades coses i,
per tant, és important que sigui aquí i que conti el que ha
contat; crec que ha fet una exposició clara de la situació, ha
analitzat coses de les quals hem pres nota, importants.

Jo de tota manera també crec que és important parlar de
voluntariat en el Parlament del qual se’n parla relativament poc
i hem d’agrair la feina del voluntariat a nivell general. Des del
Partit Socialista agraïm aquesta feina a tot el voluntariat i crec
que és important veure i reconèixer -això ho reconeixem tots-
que durant la pandèmia la part del voluntariat ha estat una eina
clau per poder tirar endavant determinades coses. Jo he dit aquí
diverses vegades i ho torn a repetir, crec que durant la
pandèmia s’ha posat de manifest la feina del voluntariat no sols
d’un determinat voluntariat, sinó un altre que tal vegada està
més dispers, menys visible i en això he de reconèixer la feina
que s’ha fet per exemple del voluntariat educatiu, que també la
llei reconeix.

Crec que és important ampliar aquest concepte i la
PLAVIB, vostè és aquí per fer veure que la PLAVIB ha estat
una eina imprescindible i que té en certa manera una continuïtat
gràcies a un finançament.

Jo li volia demanar, i és això el que li volia demanar, és a
dir, la PLAVIB és una plataforma de les Illes Balears i li volia
demanar en certa manera quina implantació territorial té perquè
al final el desenvolupament del voluntariat a les diferents illes
és de manera diferent i així també s’ha vist durant aquesta
pandèmia que la implicació -i vostè ho ha dit- la implicació
dels ajuntaments, dels consells en el desenvolupament del
voluntariat ha estat important i, per tant, li volia demanar
precisament això, és a dir, quina implicació ha tingut
l’administració no autonòmica, sinó l’administració local en el
desenvolupament i en el sosteniment de la plataforma per poder
tirar endavant.

Respecte de la llei del voluntariat, ha fet una exposició en
la qual ha dit que... apareix una figura que és el voluntariat no
presencial, el voluntariat..., vostè ha parlat de la importància de
la digitalització del voluntariat, és a dir, com aquesta pandèmia
ha posat de manifest la necessitat d’incorporar la digitalització,
han aparegut uns reptes, i jo li volia demanar exactament què
li ha suposat a la PLAVIB aquest procés de la pandèmia, és a
dir, com ha assumit la PLAVIB aquest procés, i si dintre dels
seus objectius se n’ha reformulat en certa manera algun o si
s’han incorporat en certa manera determinades coses per
incorporar tota aquesta digitalització; és a dir, per poder fer
voluntariat cal que els voluntaris tenguin capacitat,
competència digital, però també cal que els usuaris o els que
reben aquest voluntariat tenguin aquesta competència digital.

Vostè ha dit a un determinat moment que l’activitat no
presencial o el voluntariat a distància o digital, com li vulgui
dir, no satisfà. Està clar que durant aquesta situació s’han
incorporat noves formes de fer, noves formes d’avançar que tal
vegada d’entrada no satisfà,  crec que s’ha dit aquí, però, bé,

tots som conscients que la digitalització ha arribat per quedar-
se.

Per tant, jo li volia demanar en certa manera quins canvis té
prevists la PLAVIB per incorporar aquestes coses.

I ja per acabar, torn a dir..., vostè a un moment determinat
ha parlat que la Llei del voluntariat ha quedat obsoleta,
d’acord?, i jo li volia demanar... -sí, ho ha dit, d’acord...- li
volia demanar que especificàs exactament això, és a dir, si
s’han de fer canvis..., jo crec que s’han de fer canvis perquè ha
canviat la situació, i si vostè proposa que la nova perspectiva,
la nova incorporació de noves formes de voluntariat dintre de
la manera de fer diària si podia comportar aquesta necessitat de
canvi o de modificació o de perfil de la llei, no?

També... acabant, que la llei de voluntariat està
desenvolupant-se i tal vegada aquests canvis... sols cal que es
facin en la modificació o en el desenvolupament reglamentari
de la llei i no cal modificar la llei.

I ja res més, simplement agrair la feina de la PLAVIB, el
servei que fa la PLAVIB, crec que és..., ho hem reconegut, jo
m’he reunit amb la PLAVIB en més d’una ocasió i donem tot
el suport a la feina que fa i creiem que es pot avançar, però al
final l’objectiu és que s’avanci en el desenvolupament d’una
feina, d’una activitat voluntària a diferents caires, no?; és a dir,
per tant jo crec que és important ampliar a noves entitats i des
d’aquí li donarem el nostre suport. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara toca el torn per contestar
al Sr. Coll i Saltiveri, per un temps il·limitat.

EL SR. PRESIDENT DE LA PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel Coll i
Saltiveri):

Ara arriba el moment que més tem jo, eh?, això imposa més
que la resta realment, així que em disculparan i, en tot cas
faci’m anar on hem d’anar. A veure si això ho aconseguesc fer
com toca.

Bé, un poc contestant, pel que se m’ha anat demanant i si
em deix qualque cosa, bé, després hi ha una contra..., d’acord.

Bé, un poc en relació amb la situació financera, em sembla
que era una de les preguntes. Bé, ahir precisament vàrem tenir
una reunió amb el conseller i, bé, quasi, bé, ell ens va assegurar
que sembla que està resolt, falta..., jo no tenc, no sé les
terminologies que s’empren, però respecte de la resolució -pot
ser?- que es troba pendent, i que això, que el més probable és
que dins aquesta setmana se solucioni ja. Venc a dir, bé, sembla
que almanco ha agafat el camí que pertoca, amb molt de retard,
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però bé, si ja ha agafat el camí, bé, ja anirem veient. Això per
la part aquesta.

Llavors, un segonet, perquè ho tenc aquí apuntat..., però, bé,
de totes formes com que això, després, m’imagín que hi ha un
cert termini i totes aquestes coses, supòs que haurem de
demanar el préstec a l’entitat financera per abordar-ho perquè
la nostra situació econòmica està molt malament ja, vull dir que
supòs que això serà d’aquesta manera. 

Quant al cens, vàrem fer la tramesa al nou cap de l’equip de
la direcció general de tot el nostre material i desconeixem com
va el funcionament. No se’ns ha demanat cap tipus de suport.

Pel que fa al... -perdonau, eh?...-, respecte del Pla
autonòmic i d’adaptació al fòrum, sabem que es treballant en
aquests àmbits i sabem que és una passa prioritària, però a
nosaltres no se’ns ha demanat cap tipus de col·laboració. 

Quant a la convocatòria del Fòrum. Ho valoram
positivament, que s’hagi convocat el Fòrum, ara bé, a
diferència d’altres vegades, no s’ha treballat prèviament i s’ha
fet un poc des de la pròpia -suposam- conselleria o per dir-ho
de qualque manera, unilateralment; la PLAVIB té la
vicepresidència segona, no s’ha pactat ni ordre del dia ni dia,
bé, el dia em sembla que sí que més o manco es va... -no ho sé,
ha estat una convocatòria un poc estranya, aquesta vegada-; no
sabem si això serà una nova manera de..., bé, en parlarem en el
Fòrum. 

Contestant un poc, bé, als inicis accidentals que hi va haver
i això, bé, això també ens ha de servir un poc d’autocrítica per
a nosaltres, a nivell que no hem de donar mai res per fet i que
a cada legislatura, tal vegada, la PLAVIB hem de venir a
presentar per recordar, per refrescar als grups parlamentaris
quina és la tasca i què és el que es fa perquè no es produeixin
aquests desencontres, malentesos o el que en vulguem dir. 

Quant al creixement que ha tengut la PLAVIB, quant a
membres, que em sembla que és el que demanava el portaveu
de MÉS, mira, el 2006 érem 14 entitats, el 2015 érem 25, i el
2021 serem 44, pendents ara que a la pròxima assemblea
n’entrin un parell, que ja està confirmat, però que s’ha de fer
l’entrada oficial, per dir-ho de qualque manera. 

A dia d’avui no tenim reunions de treball amb el Govern,
esperam a veure si a partir del Fòrum començarem a treballar
algunes línies de forma conjunta. 

En relació amb el grup de feina del Fòrum, era sobre el cens
d’entitats i va ser l’anterior equip de la direcció general. Es va
argumentar que hi havia un altre grup més ampli, però la
realitat és que no es va arribar a reunir mai. Per part nostra, el
Fòrum s’ha de dotar de contingut i és l’espai on treballar, tot i
que es faci amb persones expertes que no siguin membres del
mateix Fòrum i de forma participativa. 

Implantació territorial, que em sembla que qualcú ho ha
demanat. Hi ha 2 entitats d’Eivissa, 1 de Menorca i 8 entitats
d’àmbit autonòmic, Creu Roja, Associació Espanyola Contra
el Càncer, ONCE, el GOB, Amadiba..., i llavors altres tipus
de..., la majoria són d’aquí, de Mallorca. 

Quant a la digitalització, hem incorporat accions formatives
tant per a la constitució d’entitats de voluntariat, hem realitzat
formacions dirigides per a entitats de tràmits telemàtics i hem
treballat per oferir properament eines digitals. A més, donam
suport, amb assessorament a entitats. 

I aquí em sembla que hi ha hagut un malentès amb el que jo
he dit, amb la llei obsoleta, o m’he explicat malament, però,
precisament, he dit el contrari, que “no ha quedat obsoleta”,
just pensam que el voluntariat no ha canviat. La llei del
voluntariat pot assumir tots aquests canvis, crec que dona marc
que es pugui fer, lògicament de vegades amb el temps, però
amb dos anys no ha tengut temps per poder quedar obsoleta. 

Supòs que m’han quedat coses per contestar.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Coll. Com que ara tenen tots els grups
un torn de rèplica, si els queda qualque assumpte, l’hi tornaran
repetir. 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Gràcies, president Coll, també, per la
vostra intervenció. Jo crec que sí que ha estat prou completa, i
si no ha estat prou completa per manifestar coses explícites,
implícitament es dóna molta informació i es dedueix el que les
entitats del voluntariat, les 44 entitats del voluntariat i tot el
conjunt del voluntariat vol traslladar a aquesta comissió.

Miri, vostè ha esmentat que hi ha 44 entitats a dia d’avui
pendents qualcunes simplement de formalitzar la seva entrada
completa. M’agradaria que digués vostè, que és important per
a aquesta comissió, constatar el percentatge que suposa del
voluntariat de les Illes Balears el que està dins la plataforma
representat per aquestes..., i participant a través d’aquestes 44
entitats. Crec que és important que digui el percentatge a
aquesta comissió, què representa.

Després, ens preocupa la subvenció, vull pensar que hi ha
un format molt clar, vostès han tengut una reunió amb el
conseller, no amb el director general ni amb un cap de servei,
la qual cosa és una oportunitat perquè li digui si això és una
proposta de resolució, que té una tramitació, o és una resolució
pendent de notificar, que són terminis que s’acceleren i que
tenen una tramitació específica. Si vostès no tenen aquesta
resposta, nosaltres ho demanarem a la conselleria perquè ho
materialitzi.
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Per una altra banda, hi havia una oportunitat que tenint una
reunió amb el màxim responsable titular d’aquesta competència
de la comunitat autònoma, amb el conseller, li contestés el tema
del cens, li contestés a la plataforma el tema d’aquests equips
de treball, aquest full de ruta d’oferiment que vostès varen fer
per participar, no només per entregar una documentació envers
què havien fet amb el cens, sinó per constituir aquest grup de
feina i de treball cap a un Fòrum. El que ens ha contestat el
conseller i vicepresident d’aquest govern és que està previst
convocar el Fòrum a finals del mes de maig. Això és tot el que
sabem.

Sense vostès que són vicepresidents segons, perquè així ho
han volgut evidentment aquests grups parlamentaris que varen
crear la llei i, a més a més, les entitats, no hagin participat
almanco en la definició d’un Fòrum que no es convoca des de
fa gaire temps, que té unes expectatives creades amb les entitats
del voluntariat. No només amb les entitats del voluntariat, sinó
amb institucions públiques que també estan representades en
aquest govern i a altres organismes.

Per tant, envers el que vostè, amb la interacció que tenim
els grups parlamentaris amb la Plataforma del voluntariat, i que
vostè coneix que per part de Ciutadans ens interessa i fem
seguiment, demanarem a veure si això millora i, si no millora,
demanarem la compareixença del conseller, atès que no ens va
donar les respostes o no les veiem suficients per part de la
directora general, qui, a més, va demanar que se’ls donés 100
dies per poder interpel·lar i nosaltres fer l’acció de control, un
director general demanant 100 dies, no ens vàrem quedar
satisfets. Almanco vostè ens ha contestat moltes coses i a la
plataforma, i crec que era necessari.

Només vull fer una reflexió important als grups d’aquesta
cambra. En un concepte tan important com és el voluntariat i la
participació, com ha quedat palès avui d’una inoportuna
iniciativa, legítima evidentment, duta a terme pels grups que
donen suport al Govern a crear organismes i actuacions
diferents a una llei que és recent, que no fa quinze anys, que en
fa dos, i que no s’ha pogut aplicar per un context extraordinari
que ha estat la pandèmia, i és que tenim la possibilitat, com es
va veure ahir a una altra comissió, de presentar iniciatives en
aquesta línia i perquè tots, o la gran majoria de grups llevat
d’algun que no hi és, s’han reunit amb la Plataforma del
voluntariat per presentar proposicions no de llei conjuntes,
conjuntes, amb un text bàsic que és una llei, no només és un
decàleg o un ideari propi de cada grup parlamentari, sinó
precisament per desenvolupar aquesta llei, i en línia
propositiva, no criticar el Govern, perquè vàrem reconèixer tots
que els terminis no s’havien complit per una qüestió de
pandèmia i de suspensió de moltíssimes polítiques. 

Vàrem ser empàtics i ho vàrem traslladar, però els encoratjo
a vostès que reformulin aquest mandat que li hem donat al
Govern i que ha dit que no li sembla correcte de crear dos
organismes, que no contempla la llei, i no dur aquí la intenció
de promocionar les que realment i controlar les que realment
estableix la llei. 

Crec que és important que facem tots els grups
parlamentaris aquesta reflexió i de la que en sigui testimoni la
plataforma del voluntariat, a la qual vull agrair la seva
compareixença de bell nou, els puc assegurar que ha estat molt
necessària la seva compareixença, tal com eren les expectatives
d’aquesta comissió, i evidentment molt indicadora per exercir
la nostra funció de control al Govern, i també de promoció d’un
objectiu que el Govern va anunciar a aquestes compareixences
que ha tengut i també al pressupost de la comunitat autònoma.

Ens ha comentat a més una pregunta que li vàrem fer sobre
un projecte que tenia l’Oficina de Cooperació de la Universitat
de les Illes Balears, també ens vàrem interessar per un projecte
que tenia que ha quedat suspès, el Govern ens va contestar que
a finals d’enguany, a finals de 2021. Ho dic perquè vostès en
facin també seguiment i el detectin, perquè entenem que
aquesta complementarietat i aquest recurs que té l’Oficina de
Cooperació de la UIB també és important, té recursos, té
experiència a convocar fòrums, té experiència a convocar
seminaris sobretot de capacitació, de formació -ja acab,
president-, i de complementar una visió també del voluntariat
que sí està articulat, que sí és instrumental, com és la
cooperació al desenvolupament i la sensibilització i la formació
per l’educació per a la pau, entre altres objectius.

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:

Gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Coll, per les seves
explicacions, pel seu bon to i la seva capacitat d’aguantar,
eh?...

(Rialles de la intervinent)

... aquesta comissió. 

Miri, des del Partit Popular nosaltres lamentam
profundament que la Direcció General del Voluntariat i
Participació, convertida avui en Direcció General de
Participació, Transparència i Voluntariat, durant aquests últims
anys no hagi estat capaç de dotar el voluntariat de les Illes
Balears d’un marc jurídic totalment desenvolupat i adaptat a la
necessitat del segle XXI, i que no hagi habilitat els instruments
i òrgans necessaris per garantir un voluntariat de qualitat a les
Illes Balears, i ho lamentam profundament perquè aquesta
inacció del Govern balear llastra la labor de milers i milers de
voluntaris. 

Sr. Coll, Sr. March, des del Partit Popular els animam a
continuar amb aquesta magnífica tasca, els desitjam molts
d’èxits i molts d’encerts i els reiteram el compromís del Partit
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Popular en l’acció voluntària que representa el millor de la
nostra societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Res, simplement voldria fer un apunt.
Entenc que el Fòrum és un espai de treball compost per part de
l’administració i part del sector del voluntariat i la plataforma
i entenc que hi ha aquest ordre del dia, prou extens pel que tenc
constància, i em consta que també ha estat col·laborador, que
no ha estat redactat només per l’administració sinó que es va
pastar en un mes, crec que m’han comentat, que aquí crec que
serà un espai molt profitós on es podran tractar tots aquests
temes que hi ha damunt la taula.

També m’agradaria fer un comentari, que també la directora
general quan va comparèixer ara fos dos mesos, crec, o un, no
ho sé, vaja, és que em passen els dies i..., bé, quan va
comparèixer va fer un comentari també, trobava que així com
està posat que el Fòrum es reuneix una vegada a l’any que era
totalment insuficient perquè en una legislatura això suposa que
només es reuneix quatre vegades. Per tant crec que el Fòrum és
una eina que si s’ha de convocar de forma extraordinària per
tractar i treballar de forma conjunta l’administració pública i el
sector del voluntariat estic convençuda que així succeirà. 

De fet, trob que tots aquests temes que s’han englobat ara
en aquest ordre del dia per d’aquí dos dies crec que és una
mostra de la voluntat de voler accelerar totes aquestes qüestions
que hi ha pendents i també una mostra de la voluntat de l’actual
directora general de voler que la feina surti i que totes les eines
i totes les qüestions plantejades sobre la Llei del voluntariat es
vagin desenvolupant. I jo estic convençuda que hi haurà
l’enteniment i el punt de trobada per poder treballar tots, que
crec que tots volem. I també comentant un poc el que deien els
companys, crec que totes aquestes qüestions aviat començaran
a fer-se públiques i notòries i que al final hi haurà una millora
en aquest camp. 

Simplement tornar-los a agrair que avui hagin estat aquí i
ens hagin pogut expressar tot el seu parer i, bé, si en el futur
volen tornar a venir a aquesta casa crec que estaria molt bé per
tal de conèixer els avanços i com està la situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Molt breument, només agrair una
vegada més la seva compareixença, les explicacions i desitjar
el mateix que deia la portaveu del Grup Parlamentari Podemos,
li deia que ara que han vengut, que aquesta relació es
mantengui, és a dir que hi hagi aquesta dinàmica de feedback
entre institucions, perquè crec que en aquest sentit és important
i així podrem avaluar de manera periòdica com van les coses. 

I també evidentment desitjar-los molta sort i encerts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, la Sra. Sureda, té cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. També breument, agrair la seva
compareixença avui, esperar que la situació es recompongui, es
reorganitzi i aquesta descoordinació que hi ha hagut no sigui
així, que serveixi per poder desenvolupar la llei i que es
desenvolupi així com a les entitats i al Govern inicialment es
tenia pensat.

Gràcies una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Jo també seré breu. Simplement tornar
donar les gràcies per haver vingut, per haver estat aquí. Torn
dir ha estat una explicació molt clara de la situació i jo crec que
per part del Grup Socialista el que hem de fer és seguir
encoratjant-los per avançar en el reptes que planteja la
pandèmia.

Sí que és cert que al marge del desenvolupament de la llei
etc., han aparegut nous reptes, jo crec que s’han d’incorporar.
I crec que s’ha d’anar avançant en l’ampliació de la PLAVIB,
no sols d’entitats, sinó en la seva composició d’entitats, és a
dir, la incorporació de tots aquells altres caires de voluntariat
que han aparegut ara, com ha estat el voluntariat educatiu que
ja estava reflectit en la llei, però que també ara ha aparegut un
altre tipus de voluntariat, que es fa palès, que és el voluntariat
sanitari, etc.

Però també crec que... i els encoratjo i crec que és així, a
avançar en la implantació territorial, crec que és important;
nosaltres tenim un territori discontinu i, per tant, aquesta
discontinuïtat ens obliga a estar pendents de la implantació
territorial de qualsevol moviment per poder cohesionar, com a
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element cohesionador, i jo els encoratjo a avançar en aquest
sentit.

I finalment crec que ja s’ha engegat el tema de la
digitalització, crec que és un procés irreversible i, per tant, hem
d’avançar en el procés de digitalització i els canvis que tot allò
pugui comportar.

Res més, simplement desitjar-los sort i encerts, que el
recorregut començat fa uns anys continuï, continuï sent profitós
com fins ara i sobretot que continuï millorant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara passam al torn de
contrarèplica del Sr. Coll, sense temps.

EL SR. PRESIDENT DE LA PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel Coll i
Saltiveri):

Bé, respecte dels percentatges que el Grup Ciutadans ens
demanava, seria molt agosarat, no ho podem fer, és a dir, el que
sí podem donar són les dades de què disposam des de la
PLAVIB, és a dir, nosaltres tenim 44 entitats, que més o manco
això són uns 8.000 voluntaris. Ara, sense el cens d’entitats no
podem dir ni quin percentatge representam, ni cap cosa
d’aquestes, per tant, és una de les coses que consideram
prioritàries que es faci, el cens, perquè després sí que sabríem
exactament quin percentatge, si és majoritari, si és minoritari,
si és... Les dades que nosaltres sabem són aquestes, nosaltres
representam 44 entitats amb més o manco uns 8.000 voluntaris,
aquestes són les dades que nosaltres tenim.

Després, respecte de la resta que ha comentat, sí que és cert
que a la reunió amb el conseller vàrem treure coses que
consideram que són positives, com el compromís d’una reunió
un poc per abordar totes les problemàtiques. Volem donar la
capacitat que això serà així, vull dir per reconduir tota la
història i tots aquests petits o grans malentesos que hi hagi
pogut haver, hem de donar un poc de marge que això es
reconduirà i es reconduirà cap a bé. L’únic, és clar, això va ser
ahir, no hi ha temps que...

(Rialles de l’intervinent)

... i ara tenim el Fòrum que és el prioritari, i nosaltres suposam
que a partir de la setmana que ve tot això ja s’anirà posant cada
cosa en el seu lloc.

Després, completament d’acord amb el que deia la portaveu
de Podem, és a dir, un fòrum que..., i, a més, jo ho he dit abans,
un fòrum que només es reuneix una vegada a l’any és
inoperant, a posta nosaltres fem la proposta dels grups de
treball, però no s’ha realitzat. Bé, no passa res, fins ara no s’ha

realitzat, intentem que a partir d’ara es pugui realitzar, el que
no s’ha fet, ja no podem tornar enrera, avancem.

Quant a la resta del Fòrum pròpiament, és que més que els
punt de l’ordre del dia, el que trobam a faltar és que es
consensuïn, més que donar-te, au, això ja està fet, un consens.
A partir d’aquí, ja dic, tenim la idea que tot això es podrà
arreglar i es podrà reconduir.

I no sé si em queda res més. Bé, a partir d’aquí sí que és
cert que ens agradaria tenir trobades amb vostès i poder oferir-
nos un suport mutu, tant amb els grups parlamentaris com amb
els partits polítics que ens han donat suport sobretot, altres veig
que no, però bé, per poder treballar conjuntament.

I bé, per part nostra res més. Agrair-los el vostre interès i
que disculpeu la meva inexperiència. Supòs que a la pròxima
no serà tanta inexperiència.

I moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat i donar-nos veu.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència del
Sr. Coll i del Sr. March, en representació de la Plataforma del
Voluntariat de les Illes Balears.

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

Gràcies.
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