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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

A vostè.

(Algunes rialles)

Proposició no de llei RGE núm. 3137/22, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt, relativa a impuls i creació del Consell
autonòmic de la participació de la infància i adolescència de
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la deliberació de l'ordre del dia, relatiu al debat i
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3137/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes i Mixt, relativa a impuls i creació del
Consell Autonòmic de la Participació de la Infància i
l'Adolescència de les Illes Balears.

Per a la seva defensa, crec, Sra. Beatriu Gamundí, que s’ha
decidit que es farà una lectura per part de tots els diputats. Per
tant, quan vostès vulguin, Sra. Gamundí, vostè comença.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Impuls i creació del Consell Autonòmic de la Participació
de la Infància i Adolescència de les Illes Balears.

Encara que tots els drets de la infància estan al mateix nivell
d'importància, el dret a la participació sol passar-se per alt. No
obstant això, dilluns passat, 27 de setembre del 2021, vàrem
celebrar un gran avanç en l'àmbit estatal: es va crear, mitjançant
una ordre ministerial, el Consell estatal de Participació de la
Infància i Adolescència, una demanda de les organitzacions
d'infància i dels propis nens i nenes.

Aquest consell serà un òrgan permanent i estable de
consulta, representació i participació de tots els nens, nenes i
adolescents adscrit al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

El consell tindrà una assemblea que es reunirà, almenys,
dues vegades a l’any, formada per 34 nois i noies d'entre 8 i 17

anys, representants de consells locals o autonòmics, incloent-hi
nens i nenes de col·lectius en situació de vulnerabilitat i aquells
que formen part d'organitzacions que participen en l'àmbit
estatal”.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

“La publicació del BOE assenyala que l'objectiu d'aquest
òrgan és afavorir la construcció de la ciutadania activa de les
nenes, nens i adolescents com a part d'una societat democràtica
a través d'un fòrum de participació en el qual expressin
lliurament les seves idees i proposin mesures, defensin el
reconeixement social dels seus drets, formulin propostes sobre
qüestions que els afecten d'àmbit estatal i s'erigeixi en portaveu
interlocutor de les nenes, nens i adolescents davant les
institucions públiques.

Per consolidar la participació infantil i adolescent i que les
opinions dels nens i nenes siguin tingudes en compte en les
polítiques públiques, reforçar les estructures municipals,
insulars i autonòmiques, són fonamentals per a la vegada,
nodrir el Consell estatal de participació”.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

“Des que la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions
Unides reconegués que tot nen, nena i adolescent és subjecte de
dret i obligués l'Estat a impulsar les condicions per fer efectiu
el seu dret a participació, Espanya ha avançat de manera
progressiva cap a aquesta meta. En el camí ha fet passes
importants, com la creació d'òrgans consultius de participació
de la infància i adolescència, així com programes sobre aquest
àmbit en col·laboració amb organitzacions d’àmbit territorial,
local i autonòmic, entre les quals es troba la nostra iniciativa
Ciutats Amigues de la Infància, que aquí, a les Illes Balears són
12 els municipis adherits a aquest programa: Eivissa, Sant
Josep de Sa Talaia, Formentera, Maó, Sant Lluís, Santanyí,
Santa Eulàlia del Riu, Calvià, Inca, Palma, Felanitx i
Manacor”.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

“Per això cobra especial importància la proposta
d'UNICEF, ens planteja a tots els grups parlamentaris que
conformem el Pacte balear per a la infància de les Illes Balears,
a mode de suggeriment, com la creació d'un consell autonòmic
de participació i d'aquesta manera promoure l'exercici efectiu
de la participació infantil al nostre territori. 

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació del Consell autonòmic de Participació
de la Infància i l'Adolescència a les Illes Balears, que compti
amb tots els organismes, entitats i actors més representatius de
la Infància i adolescència, tenint en compte per a la seva
conformació aquelles estructures estables on nins i nines
participin”. 
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

“2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure als espais de coordinació establerts la
creació dels consells insulars de participació de la infància i
l'adolescència a totes i cadascuna de les Illes, a excepció de
Formentera que ja el té conformat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, en
coordinació amb els consells insulars, ajuntaments i
mancomunitats de les Illes Balears, a renovar el compromís
amb la convenció sobre els drets dels nins aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre
de 1989, amb l'adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigues de la
Infància i oferir ajuda tècnica per als ajuntaments en aquesta
matèria, per enfortir la qualitat dels consells locals de
participació i conformar-ne de nous, tenint en compte els
principis de participació inclosos en l’observació número 12
del Comitè dels Drets de l'Infant, el dret de l'infant a ser
escoltat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, més que debat, la lectura feta per
tots els partits polítics presents avui horabaixa en aquesta
comissió, entenc que podem donar aprovada per assentiment la
proposta, la PNL presentada avui.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3137/22, relativa a impuls i creació del Consell
Autonòmic de la Participació de la Infància i l'Adolescència de
les Illes Balears.

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

(Aplaudiments)
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