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EL SR. PRESIDENT:

Bé, bones tardes, diputats i diputades, passats  els cinc
minuts de cortesia, si us sembla bé, començam, crec que hi
som tots. De manera telemàtica hi participen el Sr. Joan
Mascaró i Bosch, bones tardes, ens sent, hi és?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, bones tardes.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Irantzu Fernández, crec que encara no ha entrat, no
és ver?

Assumpció Pons i Fullana? Sí que la veiem...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Ens sent, bona tarda.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, bona tarda.

EL SR. PRESIDENT:

Josep Lluís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, president, José Luís Camps i Pons substitueix
Antoni Fuster. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, molt bé.

Cristina Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bona tarda, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes.

Patrícia Font? 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, ens falta Irantzu Fernández, no hi deu ser
per motius tècnics segurament. L’han avisada? No, d’acord.

Correspon, en primer lloc, demanar si es produeixen
substitucions?

El Sr. José Luís Camps i Pons ja ha dit que ho fa en
substitució del Sr. Fuster.

Crec que no hi ha més substitucions, sí, Sra. Camps.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sans.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Jo substituiré a la segona iniciativa, ho dic per si ja consta
en acta o esper a dir-ho...

EL SR. PRESIDENT:

No, ho pot dir ara ja si vol.

LA SRA. SANS I REGIS:

Doncs substituiré la Sra. Cristina Mayor a la segona
iniciativa.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sr. President, Ares Fernández substitueix Bea Gamundí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. També toca informar que, atesa la participació
virtual d’alguns diputats i diputades, per procedir a la votació
es farà segons l’article 97 del Reglament i, per tant, la
secretària anomenarà els diputats i diputades que hauran de
contestar: “sí”, “no”, o “abstenció”, i la crida es realitzarà per
ordre alfabètic.

Tenim dos acords per parlar avui horabaixa, RGE núm.
8324/20, presentada pel procediment d’urgència pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes pel qual demana la
compareixença del Sr. Serafín Carballo, director de l’Oficina
Balear de la Infància i Adolescència. I d’altra banda la PNL
RGE núm. 2585/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
l’impuls del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
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I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 8324/20, presentada pel
procediment d’urgència pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears (art. 46.3), del Sr. Serafín
Carballo i  García, director de l’Ofici na Balear de la
Infància i l’Adolescència, per tal que informe sobre les
actuacions dutes a terme i previstes davant l’emergència
sanitària i la crisi soci oeconòmica derivades de
l’expansió de la COVID-19.

Començam amb el debat per a l’adopció de l’acord
respecte a la sol·licitud de compareixença RGE núm.
8324/20, presentada per procediment d’urgència pel Grup
Parlamentari El P i Proposta per les Illes, del Sr. Director
Carballo, com dèiem, director de l’Oficina Balear de la
Infància i Adolescència, per tal de què informi sobre les
actuacions dutes a terme i previstes davant l’emergència
sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l’expansió de
la COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta..., -això és més llarg que un rosari-, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Així és,
és la segona vegada que demanam en aquesta legislatura, no
sabem si serà la darrera, la compareixença del Sr. Serafín
Carballo, director de l’Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència, la coneguda sempre com a Oficina de Defensa
del Menor. Les motivacions són moltes, per fer algun resum,
que tal vegada no importaria que us explicàs quines són,
perquè estic segura que compartiu almanco l’essència
d’aquesta petició, començarem per la més òbvia i la més
nombrosa, la limitació de la lliure circulació causada per
l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya, arran de
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, ha suposat
per als menors de 14 anys, un total de 174.000 balears, i els
adolescents, un confinament molt més estricte, quasi absolut,
un total de set setmanes tancats a casa, alguns en espais massa
petits i compartits o compartits amb altres famílies, mancats
de mobilitat, aïllats de la resta de familiars i amics, sense jocs
a l’aire lliure i seguint les classes de forma telemàtica en el
millor dels casos -no hem d’oblidar que ahir per exemple el
conseller d’Educació va dir que 1.000 estudiants s’havien
perdut pel camí, quan li vàrem demanar què passava amb
aquells que s’havien d’incorporar al curs, va reconèixer que
n’hi havia 1.000 que s’havien perdut.

Per tot això, entre altres circumstàncies, nosaltres
demanam la seva compareixença.

Aquesta difícil situació ha generat en els menors una
simptomatologia emocional i de conducta, n’hi ha que estan
molt contents, però n’hi ha que estan tot el contrari, que ha
compromès el seu benestar i la seva salut integral. Aprendre
té a veure també amb relacionar-se, amb un contacte físic i
emocional. Ningú no té la culpa d’aquesta pandèmia, però està

clar que hi ha conseqüències de tot tipus per als menors de les
illes.

Això, com deia, en el millor dels casos, perquè llavors
també hi ha els problemes que ja teníem abans, abans de
confinar-nos, problemes de menors que en alguns casos
havien estat abusats, problemes d’infants que són maltractats
a ca seva, problemes d’infants que tenen altres tipus de
mancances, de deficiències, de problemes dins ca seva, que no
són només els maltractaments físics sinó de tot tipus, i
d’altres que poden tenir conductes conflictives.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi ha sol·licitat la
compareixença urgent de Serafín Carballo, el director, com
dèiem, de l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència,
perquè doni informació sobre les actuacions dutes a terme i
previstes davant l’emergència sanitària i la crisi
socioeconòmica, perquè ara, bé, començam a circular,
començam a tornar gaudir de to t allò  que gaudíem, el curs
acabarà i no tornaran a l’escola. Què passa amb aquests infants
que ja venien arrossegant una problemàtica i que no hem sabut
res d’ells? Per això volem saber si Serafín Carballo té
informació, quin és el seguiment que fa, quines són les
denúncies que fa, quines són les telefonades que ha rebut, que
tenim entès que s’han incrementat.

I per això esperam el suport dels grups parlamentaris
d’aquesta cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Consultats els diferents
representants dels diferents grups polítics, sembla que hi ha
unanimitat respecte de la sol·licitud d’aquesta compareixença.
Qualque grup vol intervenir o vol manifestar la seva posició?

Podem donar per aprovada la proposta per assentiment, si
els sembla bé?

Sí. Queda, per tant, la proposta aprovada per assentiment de
tots els grups polítics.

(Remor de veus)

Si algú vol intervenir pot intervenir, però si tothom hi està
d’acord no sé què hem de debatre francament... no?

Molt bé.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2585/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impul s del
Consell de la Joventut de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2585/20, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a
l’impuls del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008324
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002585
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president, bones tardes a tots i a totes, senyors i
senyores diputats. Presentam avui des del Grup Parlamentari
Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca una PNL que
trobam que és necessària, que és clara, senzilla, directa i
concreta, però que, sobretot, és una PNL que respon a les
necessitats i reivindicacions del mateix Consell de la Joventut
de les Illes Balears, del CJIB, reivindicacions que són justes
i que des dels poders públics se’ls ha de donar resposta.

Com sabran, enguany fa 35 anys del Consell de la Joventut,
un òrgan de representació i participació juvenil del teixit
associatiu de les Illes que ha tengut, i que no ha deixat mai de
tenir, la missió de fomentar la participació de la joventut en el
desenvolupament social, polític i econòmic de les nostres
illes.

És per tant, entenem, l’òrgan que ha d’exercir com a
corretja de transmissió entre l’administració i la joventut de
les Illes Balears, que ha transmetre de forma transversal la
perspectiva i les necessitats del jovent associat i de la joventut
en general. El CJIB té una història ben llarga i durant aquesta
història ha aportat coses molt positives al teixit associatiu i al
conjunt de les Illes Balears.

Com bé saben, a l’any 1985 es va crear el CJIB com a una
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i,
malauradament, el CJIB va ser suprimit a l’any 2012 pel
Govern del Sr. Bauzá. Va ser una etapa en la qual,
malauradament, no es creia en la participació i en el diàleg
social, però no podem oblidar el passat i així i tot, mirin,
volem que aquesta iniciativa sigui en positiu i volem mirar cap
al futur i avui se’ns presenta una oportunitat.

Volem que les forces polítiques que en el seu moment no
li van donar el suport que necessitava aquest òrgan avui ho
facin. En el 2016 el CJIB es va recuperar, però no va ser
suficient, ara toca fer una passa més enllà. El Consell de la
Joventut necessita les eines i els elements necessaris per
poder funcionar amb normalitat, per estendre la seva acció
diària o per participar en els òrgans de participació, com pot
ser el Consell de la Joventut d’Espanya. 

És per això que els grups parlamentaris que sotasignam
aquesta iniciativa la presentam amb una demanda clara, que,
dins una eina normativa de rang legal, es doti el Consell de la
Joventut de personalitat jurídica pròpia, com podrien ser les
figures jurídiques de corporacions públiques de base privada
que tenen altres consells de la joventut a altres comunitats
autònomes.

En un moment de crisi com el que vivim de pèrdua
preocupant del pes demogràfic de la joventut, en un moment
en que novament hi ha un risc social, d’exclusió social per a
aquest col·lectiu i en un moment en el que en definitiva
correm el risc de perdre una vegada més una generació, els

representants públics els han de fer costat. No estam disposats
a abandonar tota una generació i, per tant, ara més que mai és
moment de dotar amb les eines necessàries els seus òrgans de
participació.

La pregunta que els plantejam és la següent: ens creiem o
no la participació de la joventut? De veritat creiem que
l’impuls de la participació juvenil és una eina indispensable
per a una bona salut democràtica, per construir ciutadania, una
ciutadania que hi estigui compromesa, que sigui participativa
amb la societat en què viu? 

Nosaltres estem absolutament convençuts i creiem que
vostès també, i per això, com la resta de grups parlamentaris,
si la resposta a aquesta pregunta és afirmativa el vot només pot
ser favorable.

El teixit associatiu dóna vida als barris, pobles, ciutats,
generen moltíssimes coses positives que reverteixen
directament en el jovent i en tota la societat.

La participació de la qual parlam avui és una manifestació
d’una capacitat molt important, la capacitat d’acció, en altres
paraules una manifestació de la necessitat d’aprendre a
reaccionar de manera eficaç i solidària davant les
circumstàncies externes, de percebre qualsevol perill o
amenaça i reaccionar activament per prevenir-la o corregir-la,
d’empoderar-se, de saber organitzar-se davant les adversitats.
En definitiva, es tracta de fer créixer una ciutadania
empoderada que construeixi el seu futur i el de tots i totes en
comunitat. Es tracta, per tant, de donar les eines necessàries
per a l’exercici lliure i autònom de la democràcia des d’espais
propis.

Per finalitzar, no puc deixar de donar l’enhorabona a totes
aquelles persones que han participat al Consell de la Joventut
de les Illes Balears al llarg de la seva història, alguns membres
de fet d’aquesta cambra que han tengut un paper destacat, com
poden ser el Sr. Gómez o la Sra. Gamundí, que avui no pot ser-
hi present, l’enhorabona, per tant, i el suport per tota la feina
feta.

També transmetre, com no pot ser d’altra manera, el suport
al magnífic equip actual del Consell de la Joventut, uns joves
i unes joves que amb l’únic esperit de treballar de valent per al
conjunt de la joventut d’aquestes illes ho fan donant el millor
de si mateixos. 

Per tant, de part de les Joventuts Socialistes, que tenc
l’honor de representar, i del nostre grup parlamentari mai no
deixarem de donar-los les gràcies per l’esforç immens i el
treball altruista que desenvolupen dia a dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps màxim de cinc minuts.
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(Remor de veus)

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Avui som aquí per debatre una iniciativa
en què bàsicament sol·licitam dues qüestions: la primera és
que aquesta cambra parlamentària, aquest parlament reconegui
la tasca i doni suport a la feina que fa el Consell de la Joventut
de les Illes Balears, i la segona és instar el Govern d’aquesta
comunitat autònoma que desenvolupi una llei per tal que el
Consell de la Joventut tengui entitat jurídica pròpia, una
personalitat jurídica pròpia.

Aquesta iniciativa, a pesar que la signam Unidas Podemos,
el Partit Socialista i MÉS per Mallorca, bé la podrien haver
signada molts més grups que estan avui representats en aquesta
cambra parlamentària. I això és perquè abans de les eleccions
el mateix Consell de la Joventut va organitzar un debat de
joves candidats, al qual vàrem poder assistir precisament el Sr.
Fernández i jo mateixa, i una de les qüestions que es va
plantejar era si el Consell de la Joventut havia de tenir o no
aquesta personalitat jurídica pròpia, i pràcticament tots varen
dir que sí i, de la mateixa manera, pràcticament tots varen
reconèixer la importància d’aquest Consell de la Joventut de
les Illes Balears.

I la realitat és que els joves, en les decisions que es prenen
en el dia a dia, hi tenim molt a dir. Hi tenim molt a dir perquè,
tradicionalment, sempre s’ha volgut encaixar els joves a les
polítiques de temps lliure, com si no poguessin opinar o saber
d’altres temàtiques que succeeixen al dia a dia, i la veritat és
que als joves ens afecten moltíssimes polítiques, des
d’habitatge i emancipació, formació i treball, des
d’immigració, oci...; els joves tenim la capacitat per poder
opinar i per poder expressar quina és la nostra realitat i  e l
nostre  punt de vista, i és que la realitat dels joves que avui
tenim és molt diferent de la que, possiblement, alguns
representants d’aquesta cambra varen viure en el seu dia quan
tendrien vint anys menys. I aquesta realitat és una..., a veure, és
una realitat, el temps ha evolucionat molt ràpid, les noves
tecnologies han canviat el dia a dia i, em sap greu dir-ho així,
però és veritat que es viu de forma molt diferent,
possiblement molts de vostès amb 22 anys ja estaven
emancipats i a dia d’avui hi ha joves de 30 anys que continuen
vivint amb els seus pares, i a aquesta realitat és a la que em
referesc.

Per tant, per això mateix crec que és molt important que
òrgans com el Consell de la Joventut de les Illes Balears
desenvolupin aquesta tasca i que a les institucions es tengui en
compte tot el que debaten, tot el que exposen i tot el que tenen
a dir en relació amb com els afecta en el seu dia a dia.

I abans d’acabar m’agradaria tirar un poc de cronologia i
anar un poc cap enrere perquè la veritat és que els moviments
juvenils, els moviments estudiantils no són d’ara, sinó de fa
moltíssimes dècades enrere, i m’aturaré a l’any 1983 quan es
va constituir el Consell de la Joventut a nivell d’Espanya, i al
1985, quan es va constituir el Consell de la Joventut de les
Illes Balears que va romandre en vigor fins a l’any 2012. I

m’atur aquí perquè la realitat és que a l’any 2012 va succeir un
fet pel qual el Consell de la Joventut de les Illes Balears es va
eliminar, i es va eliminar per motius ideològics i no
econòmics.

Ho vull expressar perquè en realitat si haguessin estat
exclusivament motius econòmics, com ens han volgut fer
creure, el Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, s’hagués aturat
a la disposició addicional segona, on parla de l’extinció del
Consell de la Joventut de les Illes Balears; però no va ser així,
va anar més enllà i va acabar amb la disposició derogatòria
única, on es derogaven l’article 64 de la Llei 10/2006, integral
de la joventut; la Llei 2/1985, del Consell de la Joventut de les
Illes Balears; el Decret 113/1998, que complementa
determinats preceptes de la llei creadora del Consell de la
Joventut; o  l’Ordre de la Conselleria de Governació del 20
d’octubre de 1994, que aprovava el Reglament del Consell de
la Joventut de les Illes Balears. El que es va fer va ser una
aniquilació total de l’òrgan de participació de la joventut de
les Illes Balears.

I no ho dic amb ànims de tirar res en cara, sinó tot al
contrari, el que sol·licit és un suport de tots els grups
parlamentaris perquè s’aprovi aquesta iniciativa, i deman, per
favor, que aquells arguments que es varen esgrimir per un
motiu o un altre a l’any 2012 que avui no es tornin a esgrimir
aquí, i deman, com ja he dit, el suport de tots els grups
parlamentaris per treure endavant aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Torn ara de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, molt bona tarda a totes i a tots.
Quan es demana que tots els partits polítics donin suport a una
proposició, a una PNL en aquest cas, entenem que tant amb el
text com de manera oral s’ha de cercar aquest consens.
Primer, i ho dic com a anècdota, se’ns diu que segons quins
diputats d’aquí tal vegada no ens podem posar..., que ja tenim
una certa edat i que potser no podem entendre les qüestions
dels joves, i és així, i és així -jo a ca meva tenc dos joves, un
de 30 i un de 21, i ho veig a través dels seus ulls-, però,
evidentment, la realitat d’ara que vostè deia no és la realitat de
quan jo tenia 20 anys, però també li vull dir que quan jo tenia
20 anys era molt difícil poder adquirir un habitatge o poder
arribar a tenir un habitatge, moltíssim. Ara sí que és vera que
avui en dia és el principal dels problemes dels joves, i és així.

També vostè no ha volgut tirar res en cara, però ha volgut
remarcar i ho ha fet d’una manera molt intensiva, hi ha passat
per damunt d’una manera molt diplomàtica i molt elegant, i li
ho agraesc, Sr. Ares, hi ha passat per damunt el Sr. Ares; la Sra.
Esperança Sans ha estat molt més..., s’ha esplaiat una mica
més, no volia tirar res en cara però ha perdut un minut o dos
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per dir que no era un tema econòmic, quan es va suspendre el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, i no es va suprimir,
perquè, de fet, va ser així, es va suspendre. I sí, Sra. Sans, va
ser per motius econòmics en aquell moment, va ser per
motius econòmics, no en tengui cap dubte.

De fet en el mateix moment, quan va quedar suspès, el
diputat que va defensar..., després aquí hi va haver diferents
partits que varen presentar PNL en contra d’aquesta decisió
del govern d’aquell moment, el mateix diputat que deia que
havia estat per motius econòmics deia que en aquell moment
es devien al Consell de la Joventut 182.000 euros. Però no
acabava aquí, no és que només la legislatura anterior, el govern
anterior, tengués un deute amb aquest Consell de la Joventut,
que vostès ara tant valoren, amb 182.000 euros, és que les
entitats juvenils n’hi devien 900.000. És a dir, si vostè ara
cerca a Google el deute d’aquell moment, l’any 2011, era de
més d’1 milió d’euros, era de més d’1 milió d’euros el deute
que tenien a través del Consell de la Joventut. Aquest va ser el
motiu i no va ser d’altre.

I, a més, el mateix diputat que ho va defensar defensava la
feina que s’havia fet des del Consell de la Joventut i
reconeixia el valor d’aquesta entitat, a més, reconeguda, com
es diu en aquesta proposició no de llei, a la Constitució.
Nosaltres no entram en si és necessari o no és necessari; és
clar que és necessari i ara es va tornar constituir a l’any 2016
i aquí és.

Quant a entrar a cada un dels punts de la proposició no de
llei, nosaltres no votarem en contra del primer punt, que el que
fa és, evidentment, posar en valor aquesta tasca del Consell de
la Joventut.

Sí que és vera que, sense entrar en la necessitat o no de fer
una llei per donar-li entitat jurídica, sí que entrarem, i aquí em
vull estendre una mica, en si ara és prioritari o no en aquesta
comunitat autònoma dotar d’una llei el Consell de la Joventut
de les Illes Balears, ara, en aquest moment, a maig del 2020,
segona fase de la COVID-19.

Escoltin, jo aquest dies he parlat amb diferents mares i
amb amics dels meus fill, joves -he dit que en tenc un de 21
anys-, i tenen una problemàtica que segurament tractaran al
Consell de la Joventut, i la seva problemàtica és si podran
continuar amb els seus estudis el setembre o no, perquè part
dels seus ingressos els tenien fent feina els mesos d’estiu;
perquè les seves famílies, que els suportaven, que els pagaven
els seus estudis a partir del setembre, ara no podran. Hi havia
al·lots que havien acabat ja els seus estudis i feien comptes fer
un màster; cada estiu feien feina tres, quatre mesos a l’estiu,
i ja cada any els cridaven, i amb aquests doblers, més si tenen
qualque beca, doncs es podien pagar un màster. De fet ja n’hi
havia una sèrie que ja tenien reserva d’una plaça de màster. Bé,
idò, no es podran plantejar això, no es podran plantejar això.

Que es podrà demanar més o manco des del Consell de la
Joventut? Sí, però també ho podem fer els diputats, també ho
podem fer nosaltres amb una proposició no de llei, i després,
es faci o no es faci una llei, les lleis s’han d’acomplir. Jo ho

deia ahir a una pregunta parlamentària que feia a la consellera
Sra. Santiago: tenim la Llei d’igualtat entre homes i dones,
tenim la Llei de la família, tenim tantes i tantes lleis..., al final
s’arriben a complir, al final s’arriben a executar? Per això dic
que tal vegada és important o no és important fer una llei. És
prioritari ara?

Nosaltres creiem que les prioritats dels joves són unes
altres, sincerament.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord. Mirin, nosaltres no podem donar suport al segon
punt. Creiem que en aquest moment no és prioritari, i no
votarem en contra del primer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bones tardes a to ts i a totes, i
molts d’anys, 35 aniversari dels que hem tengut el privilegi, i
esmentaré per què, i, a part, l’honor de formar part i participar,
no tan sols formar part de comissions permanents sinó
participar d’assemblees i participar d’una entitat, una
associació que ha instrumentalitzat almanco la meva
participació i la meva formació a l’entorn de l’àmbit de
l’interès dels joves, i sobretot de l’exercici de la democràcia
i la participació a la nostra comunitat autònoma, al nostre país,
he de dir que és un privilegi. He de dir també que és un
privilegi tant per les persones que hi varen participar, com les
entitats que eren, com els diferents polítics que han gestionat
aquesta interlocució a un espai com el Consell de Joventut, els
directors i les directores generals, consellers, conselleres, de
diferents partits polítics.

I he de dir que he d’estar agraït per l’experiència i la praxi
de democràcia que vàrem poder dur a terme i desenvolupar,
però sobretot per la capacitat de formació de l’àmbit personal
i fora d’un context acadèmic, i sobretot en temes de valors, en
tema de ciutadania, en tema de responsabilitat, en tema de
compromís i, sobretot, en el tema de la lleialtat a les
institucions que governen i que gestionen la política juvenil de
la nostra comunitat autònoma, del nostre país, i fins i tot de la
Unió Europea, a través de la participació que han tengut també
a la Unió Europea i al fòrum, que és un òrgan on participa el
Consejo de la Juventud de España i els consells de la joventut
de diferents estats membres.
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He de dir que el meu grup parlamentari donarà suport a
aquesta proposició no de llei, no pel fet que el diputat que us
parla tengui un compromís quasi, o un vincle, fins i tot una
passió, amb una plataforma de participació com és el Consell
de Joventut, entre d’altres coses perquè va ser el legislador, a
l’any 83, quan desenvolupava la Constitució i el concepte de
participació efectiva dels joves dins les polítiques que els
afectaven, qui va voler que els consells de la joventut
tenguessin l’autonomia, la independència i l’acció política
d’interlocució. I així es va reconèixer a la Llei del Consejo de
la Juventud de España.

Però és que, a més a més, també l’esperit que tengués
aquesta autonomia, aquesta independència i aquesta eficàcia
també el Fòrum de la Joventut a nivell europeu. I així ho va
voler a l’any 85 el Govern en aquell moment en aquesta
comunitat autònoma i així es va crear al Secar de la Real la
famosa assemblea constituent del Consejo de la Juventud. 

Per tant, e l meu grup parlamentari en la participació,
lle ialtat, compromís, responsabilitat, autonomia,
independència, transparència, però so bretot no
instrumentalització política, donarà suport sempre a qualsevol
òrgan de participació. Però exigirem, i aquí matisaré el punt
2, sí creiem que se li ha de donar aquest rang de llei, sí que se
li ha de donar un estatus propi, per garantir  precisament
supervisar, si pertoca, i donar responsabilitat a aquesta cambra
si es desvia d’aquestes finalitats que són les que demanen les
entitats, però amb les entitats. 

El Consell de la Joventut el pot tancar administrativament,
com a qualsevol altre òrgan, l’administració, però la
participació de les entitats, el compromís de les entitats a
qualsevol plataforma només l’aturen les mateixes entitats. 

Per tant, quan facem una llei l’hem de fer no només
actualment amb el Consell de la Joventut, que és un grup de
persones compromeses i que estableixen aquest vincle per la
responsabilitat que els que ha quedat entre l’administració i
aquestes entitats, sinó fer-la amb les entitats, amb un debat de
la realitat dels joves, de la realitat del teixit associatiu que no
és el mateix que el de l’any 2016, ni tan sols que el de l’any
1996, quan es va fer la llei, o a l’any 2006, 2007, quan es va
fer també la Llei de la joventut.

El Consell de Joventut ha tengut clars i ha tengut obscurs
i els ha tengut i han marcat les entitats i moltes entitats
sempre han tengut el debat de si realment era útil o no era útil,
i això és el primer que s’ha de considerar en aquesta cambra
i en el Govern a l’hora d’impulsar la creació del Consell de la
Joventut, i ho ha de fer amb els  que hi treballen i estan
compromesos ara i ho ha de fer amb totes les entitats, fins i
tot amb aquelles que encara ara no són al Consell de la
Joventut, i especialment amb les de Menorca, Eivissa i
Formentera que han tengut manco participació perquè se’ls ha
d’estimular i veure l’interès d’aquesta participació.

Per tant, tenim uns reptes, la utilitat, la interlocució i el
concepte d’interlocució amb l’administració que els exigeix
la responsabilitat, la neutralitat i l’objectivitat, per tant la

independència. No s’ha de convertir en una administració més,
no ha de superposar la resta de tasques i feines que fan i el
compromís que té la Plataforma del Voluntariat o altres
fòrums de participació, no ha de crear duplicitats amb
aquestes entitats i sobretot ha de ser la veu de la diversitat de
la joventut de la nostra comunitat autònoma, i dic de la
diversitat de la joventut de la comunitat autònoma.

(Se sent l’alarma d’un telèfon mòbil)

Disculpau, això vol dir que he d’acabar, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha esgotat el seu temps.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, suportarem això. Només dos segons, president,
deman la responsabilitat d’aquesta comissió permanent, em
tendrà devora pel que consideri oportú com a diputat, com a
ciutadà, com a jove de quan era 25 anys i l’experiència, però
sobretot deman als grups proposants que tenguem molt en
compte i traslladem al Consell de la Joventut actual la
importància que sigui aquesta llei elaborada amb les entitats
i amb ells.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Yo desconozco si existe algún
impedimento para que los jóvenes participen activamente en
la política sin que exista un consejo de la juventud, yo creo
que los jóvenes entre 18 y 30 años pueden votar, pueden
participar activamente, pueden dirigirse a la administración
pública, pueden presentar sus iniciativas, sus propuestas, yo
creo que se pueden asociar, tienen derecho a la asociación, y
pueden montar federaciones, y creo que la administración
pública puede dirigirse hacia esas entidades para atender a sus
demandas. De hecho, tenemos una Dirección General de
Juventud, un Instituto Balear de la Juventud, un Observatorio
de la juventud de las Islas Baleares y también un Consejo de la
Juventud. 

Bueno, pues, yo, ¿saben que creo qué es el Consejo de la
Juventud? Un chiringuito. Y es un chiringuito porque nos
cuesta entre 150.000 y 200.000 euros al año. Y parece
mentira que ustedes presenten esta iniciativa, queriendo dar
aún más entidad a este chiringuito, en febrero, antes de que el
Gobierno de España nos hubiese comunicado lo que se nos
venía encima, nos estaban todavía ocultando la información, y
que ahora que ya sabemos lo que estamos pasando y lo que nos
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va a venir encima, ustedes continúen y no se replanteen ni
siquiera retirar esta iniciativa.

Yo creo que el Consejo de la Juventud debería volverse a
cerrar y deberíamos eliminar este chiringuito, y destinar ese
dinero a recursos que realmente necesitan los jóvenes, porque
no nos engañemos, yo sé lo que es el Consejo de la Juventud,
al final ¿quiénes están en los órganos directivos del Consejo
de la Juventud? ¿Quiénes son las personas que están allí
sentadas porque a alguien le interesa que estén allí sentadas,
porque forman parte de la sección juvenil del partido político
de turno? ¡Vamos!, yo creo que a estas alturas ya todos
sabemos qué es el Consejo de la Juventud, qué son este tipo
de entidades y lo último que necesitamos es incrementar aún
más el gasto público en chiringuitos que lo único que quieren
es mantener esa red clientelar para poder regar con dinero
público a asociaciones que deberían mantenerse con dinero
privado.

Por tanto, yo, por supuesto, voy a estar en contra de esta
iniciativa y no voy a dar mi voto a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Vagi
per endavant que donarem suport a aquesta iniciativa que avui
ens ha presentat el Sr. Ares Fernández. 

Bé, respecte del primer acord, aquest que diu que “el
Parlament de les Illes manifesta el reconeixement i suport a
la tasca del Consell de la Joventut”, jo  crec que sí, que
reconèixer sempre és bo, estam d’acord amb aquest punt.
Pensam que el Consell de la Joventut de les Illes Balears
realitza una tasca imprescindible en un estat de dret, com és el
nostre, per què? Perquè canalitza la participació de la joventut
en el desenvolupament, efectivament, social, polític,
econòmic i cultural de les Illes, i també fa d’altaveu, que
moltes vegades és tan important comunicar com fer, de les
seves inquietuds en tots aquests àmbits. Són una veu alta que
tenen i pensam per això que és molt necessària. Consideram
per tant que aquestes polítiques de joventut transversals van
més enllà de la dinamització i de l’oci, com bé ha apuntat la
Sra. Sans.

Respecte del segon punt de la PNL, també donam suport
a aquesta petició  que va en consonància amb aquell acord
adoptat pel mateix ple del Consell de la Joventut de les Illes,
que el desembre de 2018 va acordar per unanimitat reclamar
un canvi en la forma jurídica de l’òrgan de participació juvenil
que li permeti tenir personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats, com és la
defensa dels interessos dels joves.

Sra. Sans, només dir-li que quan jo era jove els meus
germans grans feien cançó protesta i a mi em va tocar veure,
viure la movida madrileña, que també era una forma de
protestar perquè, per primera, vegada podíem dir coses
supèrflues amb una de les llengües oficials de les nostres
illes.

I ara li diré una frase: “Els joves avui en dia són uns tirans,
contradiuen els  pares, devoren el seu menjar i falten al
respecte als seus mestres”, sap qui va dir això? Sòcrates. Ho
dic perquè la vida és un cicle i sempre anam endavant i enrere
i sempre pensam que tot allò de la gent que ens duu vint anys,
fa vint anys que tenc vint anys, o fa vint que en tenc vint i vint,
ens sembla que són diferents. 

En qualsevol cas, estam totalment d’acord amb vostè que
la realitat dels joves d’avui és diferent, és dura. Jo també tenc
un fill de 25 anys i s’ha menjat dues crisis i el que li queda. En
qualsevol cas, acabaré, si em permet el Sr. President, amb una
altra frase que m’encanta: “La joventut necessita creure’s, a
priori, superior; és clar que s’equivoca, però aquest és el gran
dret que té la joventut”.

Gràcies, Sr. President. És una frase d’Ortega i Gasset.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts. Sra. Font, en voler.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Estam totalment d’acord amb
aquesta proposta perquè hem de fer el possible per recuperar
el paper central de la població jove en el futur social, polític
i econòmic de les nostres Illes, per tant, necessitam fomentar
la seva participació en tots els àmbits.

Sr. Fernández, crec que amb aquestes paraules li he
resposta la pregunta que ens ha fet: sí , estam totalment
convençuts de la necessitat que els joves participin i sobretot
que els escoltem; impulsar, enfortir i legislar el Consell de la
Joventut com a òrgan de representació és una bona eina perquè
les veus del jovent arribin i, sobretot, es tenguin en compte,
perquè l’endemà és seu i han de poder dir i decidir.

Només una societat amb esperit crític i implicada pot
propiciar els canvis que necessita aquest món i que a hores
d’ara pinta molt negre per als nostres joves. La meva fillola,
per exemple, té 17 anys i ja ha viscut també dues crisis brutals,
i vull que tengui un lloc on se senti la seva veu, les seves
preocupacions i les seves propostes de solucions; vull que la
seva veu sigui escoltada i respectada. Per tant, com hem dit al
començament, MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta
iniciativa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula ara, per
contradiccions, els grups proposants per un temps màxim de
cinc minuts. Per part del Grup Socialista té la paraula el Sr.
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Crec que no esgotaré tot el temps, no
cal de vegades contestar molta... bé, algunes intervencions que
s’escolten en aquesta cambra que, malauradament i
perillosament ens acostumem a sentir.

Jo agraesc als grups parlamentaris que han manifestat el
seu suport a aquesta PNL, crec que és vertaderament positiu
que sigui així, crec que és el que el jovent per a les nostres
illes mereix. Jo he dit a la meva intervenció, Sra. Durán, que
no podem obviar el passat, però que crec que hem de tenir una
actitud propositiva i positiva cap al futur i crec que,
veritablement, així ho farem.

Jo lament que no donin suport al segon punt, respecte de
la proposició, discrepam, evidentment, perquè el Consell de
la Joventut necessita aquesta nova personalitat jurídica i,
evidentment, es pot una llei del Consell de la Joventut o
introduir-la a una modificació de la mateixa Llei de joventut.
Creiem que, evidentment, la situació que tenim ara, com ja he
explicat, és important dotar el Consell de la Joventut de les
eines que necessita, dotar-lo de l’entitat que necessita i més
encara en una etapa de crisi.

I per matisar, no vull entrar en debat sobre això, pel que li
he dit, però ho vull matisar, no es va suspendre el Consell de
la Joventut, es va extingir, es va extingir, disposición
adicional segunda. Extinción del Consell de la Joventut. Se
extingue el Consejo de la Juventud de las Illes Balears.
Evidentment, des del Parlament de les Illes Balears tenim
l’obligació i tenim la tasca a fer evidentment d’articular
polítiques de joventut i és la nostra responsabilitat, però la
idea del Consell de la Joventut evidentment és que faci
polítiques de joventut des d’una perspectiva autònoma, des
d’una perspectiva independentment, des d’una perspectiva
jove, i que nosaltres, com a representants públics, tenguem la
capacitat i l’altesa de mires de sentir-los, escoltar-los i
compartir o no les seves reivindicacions, i de debatre-les amb
ells i elles.

I Sra. Ribas, bueno, la juventud evidentemente puede
votar, puede participar políticamente, puede asociarse y el
Consejo de la Juventud de las Islas Baleares hace un papel
importante, muy importante en ese sentido. Usted habla de
instrumentalización política, bueno, evidentemente no
estamos de acuerdo con la instrumentalización política de
un Consejo de la Juventud, de un órgano colegiado de
participación, y no lo estaremos nunca, solo faltaría, y no
lo estaremos nunca, solo  fa ltaría; pero, ya le digo, el
Consejo de la Juventud de las Illes Balears, la comisión
permanente que hoy trabaja día a día por los intereses de

toda la juventud de esas islas, no está instrumentalizado
políticamente, no lo está.

A mí, yo, sinceramente, si desde ahora (...) del Consejo
de la Juventud no se pueden articular políticas de juventud,
pues, bueno, porque lo puede hacer el Parlamento de las
Illes Balears o porque lo confundimos con las tareas que
hace el Govern de las Illes Balears y la administración, en
general, pues, bueno, también nos podemos cargar otros
órganos, pues otras entidades, como son los sindicatos,
patronales, porque total ya está la administración para
hacer esa tarea.

A mí, bueno, yo, Sra. Ribas, pueden estar en contra de
esta PNL, nosotros de lo que estaremos en contra siempre
es de que intervengan sin saber de lo que hablan.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Sra. Sans, per un temps
màxim de cinc minuts, en voler.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president, ara intervendré des de l’escó. El
primer que vull dir, bé, donar les gràcies als grups que donaran
suport a aquesta iniciativa.

El segon, comentar que, sí, som conscients tots els que
som a aquesta cambra parlamentària de la situació que vivim,
evidentment quan nosaltres vàrem enregistrar aquesta
iniciativa crec que ni se’ns passava per la imaginació el que
hauríem de viure en els propers mesos, però la realitat és que
hem començat a reprendre una normalitat dins l’activitat
parlamentària i dins les comissions, i per això, avui de matí
amb aquesta iniciativa.

Dit això, una llei, com tots sabem, no es fa en dos dies, una
llei té uns tràmits que duen una certa feina i que, evidentment,
doncs això no afectarà ni molt manco els pressuposts de l’any
que ve, per posar un exemple així ràpid.

Segons el que comentava el Sr. Gómez, jo crec que sí que
s’ha d’obrir la participació no només al Consell de la Joventut
sinó a altres entitats  relacionades amb les polítiques de
joventut, és evident que quan es fa una llei el que cal és poder
escoltar els màxims afectats o els que hauran de cenyir-se a
aquestes noves normatives, i jo pens que aquí no hi deu haver
tampoc cap grup que s’oposi a aquesta forma d’elaborar les
lleis.

D’altra banda, el nostre grup parlamentari mai no estarà
d’acord amb totes aquelles qüestions que vagin encaminades
a capar la participació, per això no estam gens d’acord amb
els arguments esgrimits per la Sra. Ribas. L’extrema dreta, en
aquest parlament i a tota la resta de parlaments, crec que la
frase de pues si piensa diferente a mí pues chiringuito, jo
crec que ja tots estam un poc cansats del mateix argumentari
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i la realitat és que a mi aquest pensament que tenen em
preocupa, em preocupa molt perquè la seva estimada
Constitució, que algun dia l’adoren i un altre dia li pequen
potades, diu clarament que s’ha de canalitzar tota aquesta
participació, no només del jovent, que és cert que hi ha un
article exclusivament referit a la joventut, sinó la participació
de totes les persones del nostre país, és una realitat, i
nosaltres, com a representants polítics, hem de fer possible
aquesta participació.

I nosaltres, em sap greu, però no creiem que la participació
s’hagi de resumir únicament en anar a votar durant quatre anys
o en participar en uns pressuposts participatius d’un municipi,
nosaltres pensam que la participació es pot estendre a
moltíssims àmbits que tal vegada molts encara no són capaços
ni d’imaginar, i jo crec que hem de caminar cap a una societat
molt participativa, perquè, com més participin dins les
decisions, dins les polítiques que ens afecten a tots en el dia
a dia, al final aconseguirem ser una societat molt millor i crec
que ens beneficiaria moltíssim i, a més, és possible que també
acabàssim amb aquests pensaments de “xiringuitos” i de... bé,
de..., jo què sé, el seu discurs de l’odi que tenen, jo crec que
van per molt mal camí.

Simplement, crec que ho he comentat tot, moltes gràcies
als que donau suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. En tot cas, crec que el Partit
Popular ha demanat votació separada i supòs que no hi ha més
inconvenient que es faci, i, per tal d’ordenar el debat i atès que
per crida és un poc farragós, entenc que tots els grups, excepte
VOX, s’han manifestat a favor del punt 1 de la PNL.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, nosaltres votarem abstenció al primer punt.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, d’acord. Aleshores convé fer votació per crida dels dos
punts.

Votam el primer punt. El Sr. Secretari farà la crida de cada
diputat per ordre alfabètic i votarem punt per punt.

EL SR. SECRETARI:

Sí, president, a aquestes hores...

Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Fernández Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer. Sí.

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Bé, sí, perdó, Pons Fullana anava primer, sí, perdó.

(Algunes rialles)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

I ara sí, Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, perdó.

EL SR. SECRETARI:

No, perdó, jo m’he equivocat.

I Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

En contra.

EL SR. SECRETARI:

No. Doncs tenim: 9 sí, 1 no i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, votam ara el segon punt de la proposta.

EL SR. SECRETARI:

Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

En contra, no.

EL SR. SECRETARI:

Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Fernández Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer. Sí.

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gordiola, sí.

EL SR. SECRETARI:

Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Tenim: 9 sí, 4 no i ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada
la Proposició no de llei RGE núm. 2585/20, relativa a impuls
del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

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