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EL SR. PRESIDENT:

Sí, bona tarda, senyors diputats i diputades. Començam la
sessió d'avui i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions. No n’hi ha. 

I. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 12993/22,
presentat pel Sr. Josep Lluís Riera i Moll, director de
l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, OBIA, mitjançant
el qual sol·licita comparèixer davant la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per tal
d’informar sobre el contingut de l’informe de l’OBIA
corresponent a l’any 2021.

El primer punt de l'ordre del dia consisteix en el debat i
votació de l'escrit presentat pel Sr. Josep Lluís Riera i Moll,
que és el director de l'Oficina Balear de la Infància i
Adolescència de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
mitjançant el qual sol·licita comparèixer davant la Comissió d'
Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, per tal d’informar
del contingut de l'informe OBIA, corresponent a l'any 2011,
com bé ja saben.  

Bé, aquesta crec que és una qüestió més de forma, que ens
hi haguem de pronunciar a favor o en contra, i crec que més o
manco tothom hi estarà a favor. Deman si qualque grup vol
intervenir, farem una roda, i després, si els sembla bé, passarem
a votació.

Va bé que ho facem així? Venga, idò.

Qualque grup que vulgui intervenir?

El Sr. Gómez, per part de Ciutadans.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Com vostè sap, com la Mesa sap,
nosaltres vàrem enregistrar un escrit, dia 16 de gener, on
demanàvem que la Mesa considerés, el més aviat possible, la
compareixença del director pel motiu d'aquesta ordre del dia de
la sessió d'aquesta comissió, per dues raons: una, perquè ell
mateix l’havia demanada el mes de novembre; dues, perquè hi
havia un calendari de tramitació de ponència en comissió de
dictàmens, per tant, de projectes de llei, i la nostra preocupació
és que això es demorés més en el temps. 

D’una iniciativa que el mateix director general, amb un
escrit va presentar el mes de novembre -parlam de l’11 de
novembre-, fa tres mesos; i segon, perquè el criteri d'aquesta
comissió, amb majoria, va rebutjar la nostra petició de
compareixença que vàrem enregistrar el mes de setembre, per
una sèrie de motius que nosaltres entenem que encara són
vigents, l'excusa o l'argument que va donar la majoria del pacte
que va rebutjar la compareixença va ser que havia de presentar
un informe i que, amb motiu de la compareixença de l’informe,
de la memòria, de l’OBIA del 2021, era prou espai i moment
com per nosaltres poder fer les preguntes que consideréssim,
amb el motiu de la nostra registrament.

I li he demanat la paraula a la Mesa, al president, perquè,
primer, vull manifestar la nostra satisfacció i agraïment que
hagi qualificat aquesta compareixença el més aviat possible,
avui, i esper i desig -el nostre grup- que pugui ser qualificada
a la sessió de la setmana que ve la seva compareixença, el més
immediat i, per tant, hagi cursat la inquietud que a l’escrit
esmenta.

Però em sorprèn, per altra banda, i no parl només de la
Mesa, que el mateix director general -i parlant amb ell, va
quedar sorprès- que, havent enregistrat un escrit en el mes de
novembre, s'hagi demorat tant la seva petició i cursa de
compareixença. No estic apuntant ni molt manco cap intenció
de la Mesa d'aquesta comissió, però sí que era una qüestió prou
important, el tema de menors, debat que aquesta comissió prou
coneix durant tota la legislatura, com per prioritzar i considerar
una prioritat que es donés curs a la seva compareixença,
voluntàriament.

Simplement volia fer palès en el Diari de Sessions, en el
desenvolupament d'aquesta sessió aquests comentaris del nostre
grup parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sr. Gómez. Hi ha més intervencions?
Podem passar a votació? 

Vots a favor? Unanimitat.

Sra. Cabrera? 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Tania Marí.
Perdó pel retard.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, cap problema.

II. Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global.

Passam al segon punt de l'ordre del dia d'avui, que
consisteix en dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4877/22,
de cooperació per a la transformació global.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes RGE núm. 7276, 7277, 7273, 7278, 7280
i 7287/22 i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim
de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, com anam?
Bé, nosaltres, hem dir que hem col·laborat molt
constructivament amb l'elaboració de les esmenes a aquesta
llei, avui, de qualque manera, ens felicitam i els felicit, i també

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202212993
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204877
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204877
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207276
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207277
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207273
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207276
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207280
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207287


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 92 / 9 de febrer de 2023 1441

en aquest projecte de llei o en aquesta llei per les coses que
canvien o que sumen a través de les esmenes i dels ulls que ha
posat El Pi Proposta per les Illes.

Hem de dir que de totes les que es varen presentar, un total
de 18, 11 es varen aprovar en ponència, 1 la vàrem retirar, o
sigui, que eren 17, i avui encara ens en queden 6 de vives, i
crec que vostès podran mirar amb bons ulls aquesta bona
voluntat que hem posat a l’hora de fer-les, perquè creiem que
milloren, en qualsevol cas, l'esperit de la norma.

Una d'aquestes és la 7276, allà on addicionam una nova
lletra a l’article 3, que quedaria redactat així, parla d'equitat:
“Les actuacions... -ja s’ha explicat moltes vegades quina
diferència hi ha entre igualtat i equitat i creiem que aquí aniria
molt bé que s'hi inclogués aquest terme i també les explicacions
que donam: “Les actuacions de cooperació es basen en la no
discriminació per raó de sexe, identitat de gènere, orientació
sexual, origen ètnic o racial, identitat lingüística i cultural, edat,
ideologia o religió, entre d'altres. Avançar en temes de justícia
exigeix l'eliminació dels obstacles estructurals que
reprodueixen les desigualtats...” i, bé, vosaltres, o vostès, ja les
han estudiades i no seguiré, no m'allargaré amb la lectura
d'aquesta esmena, però que creiem imprescindible per millorar
el text del qual parlam. 

Per altra banda, la 7277 parla de coherència, hem parlat
d'equitat i també parlam de coherència: “Les actuacions de
cooperació promogudes pels agents de Balears, tant
institucionals com socials, seran coherents i coordinades entre
si a fi d'aconseguir els objectius de la política de cooperació.”
No l'he llegida tampoc tota, però aquest seria l'esperit bàsic
d'aquesta esmena. 

La 7273 és molt més extensa, també parla d’addicionar un
nou article, l'article 3, i parla de promoure la transformació de
les causes estructurals que generen pobresa i exclusió, sempre
en termes de cooperació i solidaritat, de lluitar contra la
desigualtat i promoure en el marc internacional dels drets
humans la justícia global, promoure societats lliures,
democràtiques, pacífiques i inclusives, i impulsar la
mobilització solidària de la societat balear. I sé que ja se’m va
dir en ponència que tots aquests termes i aquests conceptes
estaven inclosos dins el text original, pensam que aquí és on
s'han de resumir i on s'han de remarcar aquests termes de què
avui parlam, des de promoure transformació, lluitar contra la
desigualtat, promoure societat lliures i impulsar la mobilització
solidària.

La 7278, hem afegit “contribucions en espècie” allà on
parla de cooperació econòmica. Pensam que la cooperació no
és només econòmica, no és: et donam uns doblers i amb això
t’ajudam; creiem que hi ha moltes maneres d'ajudar i
col·laborar i per això hem afegit “contribucions en espècie”; és
a dir, tot allò que puguem fer per millorar la vida de les
persones, hi ha moltes maneres, més enllà de les econòmiques,
que fan que la vida dels altres pugui ser millor. Apuntin
aquesta, perquè crec que se l’han de mirar bé i ens l’han
d'aprovar, és la 7278.

 I, per acabar ja, la 7280, per a quasi acabar, més ben dit, la
7280 afegeix un tema a l'apartat 1 de l'article 19, que diu així:

“L'increment anual del pressupost de cooperació serà almenys
proporcional a l’augment anual del pressupost general. Tot això
sense tenir en compte altres fons que contribueixin a l'abast dels
objectius de desenvolupament global”. Creiem que
l'experiència històrica, la situació que hem patit històricament,
que hem patit darrerament, que patim i patirem, fa que aquest
punt també sigui important. No sé si arribam, però crec que ens
ho hem de mirar i ho hem d'estudiar, perquè si no sempre les
desigualtats creixen, i vostès ho saben perfectament. 

I ja per acabar, ara sí, la 7287 addiciona un nou apartat 6 a
l'article 30, que diu així: “Amb la finalitat de contribuir a
promoure els drets humans i protegir les persones, les
comunitats, les organitzacions i les xarxes que les defensen, les
administracions públiques balears podran dur a terme
actuacions de comunicació”. Tot allò que es comunica i es
comunica bé sempre funciona de millor manera, nosaltres som
uns convençuts d'això i sé que vostès també.

I res més. Vull agrair aquestes 11 que es varen aprovar en
ponència, esperar que aquestes d'avui també puguin ser
aprovades amb les votacions de vostès, i he de dir que en vàrem
retirar una perquè les explicacions que ens varen donar en
ponència ens varen convèncer, i nosaltres sempre estam a favor
del consens i de la comunicació. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, i per defensar les esmenes conjuntes dels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos
i per posicionar-se respecte de la resta, té la paraula el Sr.
Ferrer, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Començant per les esmenes pròpies
que vàrem presentar els tres grups que conformam el Pacte de
Bellver, he d’explicar que havíem decidit deixar-les vives,
perquè vàrem considerar que el debat que havia sorgit en
ponència mereixia que hi hagués una explicació i que hi hagués
un major desenvolupament. Per tant, l'explicació és la següent.

Amb referència a la 7358, veuran que la diputada de MÉS
per Menorca lliurarà una proposta de transacció, perquè
nosaltres ens avenim a aquesta transacció perquè consideram
que no s'ha de perdre de vista la col·laboració amb les altres
entitats. I he de fer un aclariment, la cooperació que es
desenvolupa a les Illes Balears o a qualsevol altra comunitat
autònoma es desenvolupa sempre sota els criteris de la
subvenció; és a dir, la col·laboració i el finançament que es
dóna directament per part del govern autonòmic o per part del
Govern de l'Estat. Aquest era el motiu pel qual s'havia redactat
aqueixa esmena, però entenem que d'aquesta manera, la qual la
Sra. Font explicarà ara o que ja s’ha distribuït a tots els
diputats, queda molt més clara quina és la intenció. I
bàsicament és aquesta, perquè els únics serveis que ara mateix
són concertables, i això prové d’una normativa emanada de la
Unió Europea, són els serveis d'educació, els serveis sanitaris
i els serveis socials, qualsevol altre tipus de servei i, en aquest
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cas, atès que són accions de cooperació en un territori
estranger, aquestes s'han de fer o directament entre estats o
directament entre administracions o a través d’una organització
no governamental que ha estat prèviament finançada o ha rebut
una col·laboració prèvia per part del Govern de les Illes
Balears. 

En aquest sentit també va l'esmena 7359, que és la següent,
que també es nostra, que la mantenim així com està perquè el
que s'incorpora a aquesta esmena és que són els estats, són les
administracions les que es relacionen entre si i, per tant, queda
molt més clara d'aquesta manera.

I, finalment, de les tres que havíem mantingut vives nostres,
en retiram la 7360, respecte de la qual pregaria a la Mesa que
ja la pogués suprimir de l'ordre de votacions perquè quedaria
retirada.

En relació amb les transaccions o canvis de posició que fem
respecte de la ponència, pel que fa al Grup El Pi canviam el
nostre vot i votarem a favor de l'esmena 7276 i també de
l'esmena 7277.

Després, per a l'esmena 7287 hem lliurat també una
proposta de transacció, que és recollir exactament la mateixa
intenció que es reflectia a l'esmena exposada pel Grup El Pi,
però la traslladam a un altre article, perquè consideram que
dóna molta més coherència al text legal que estam a punt
d'aprovar.

Pel que fa a l'esmena presentada pel diputat no adscrit,
evidentment comptarà amb el vot en contra de la nostra
formació, pretendre que la cooperació per al desenvolupament
es desenvolupi sota uns paràmetres d’estats, uns paràmetres
polítics i no sota uns paràmetres humanitaris, és faltar
profundament a l'esperit d'aqueixa norma que ara mateix
tramitam. Per tant, la rebutjam completament, i crec que no cal
recordar quin és el passat de cooperació del nostre país amb el
poble de Palestina, amb el poble Sahrauí i amb altres pobles
que en algunes ocasions són pobles sense estat, però que
evidentment necessiten un suport humanitari.

Pel que fa el Partit Popular, nosaltres presentam dues
transaccions: la primera, a la 7431, i la segona a la 7434,
esperam igualment que siguin admeses per part del grup que ha
proposat aquestes esmenes, perquè incloem el concepte de
“lluita contra la pobresa” i a l'altre incloem el concepte que
havia exposat a la seva esmena de “l'assoliment de la igualtat
d'oportunitats”, l’introduïm a l'apartat, a l'epígraf destinat a
drets humans.

Pel que fa al Grup Parlamentari Ciudadanos,
malauradament no tenim cap canvi d'opinió respecte de la
ponència, però consideram que en ponència es varen depurar
ja moltes de les esmenes, es varen transaccionar. M'estendré
més sobre aquest particular en el debat en plenari, quin ha estat
l’estat, l'evolució d'aquesta llei quant a tramitació parlamentària
i quant a acceptació i transacció de les esmenes per tal d'arribar
a acords. 

Però sí, de manera molt genèrica, i ara ja m’adreç a tots els
grups per intentar donar una resposta que sigui el més genèrica

possible, perquè vàrem intentar que en ponència entràssim més
en el detall, vull dir al Grup Ciudadanos que s'ha acceptat un
percentatge, diria, notable d'esmenes que anaven totes en la
mateixa línia, que era sempre la d'incorporar el concepte de
“desenvolupament”, i s'han acceptat a aquelles parts del text
que no modificaven els epígrafs, els noms dels epígrafs, o no
modificaven els objectius més importants. L'explicació és clara,
es troba, a més, suficientment relatada a l'exposició de motius,
que es vol defugir d'aquest concepte de “desenvolupament”,
que és un concepte que es considera que ha quedat una mica ja
superat i que podia tenir una arrel més economicista i, per tant,
s'han acceptat en alguns casos, vull recordar-ho, però n'hi ha
hagut d’altres que no. És per això que moltes de les esmenes
presentades per Ciudadanos han quedat, han romàs vives per a
aqueixa comissió.

Després hi ha una sèrie d'esmenes que nosaltres hem
rebutjat, que podrien ser..., sobretot parl d'esmenes de
modificació o d'addició, que podrien ser del Partit Popular i
també d'El Pi, perquè consideram que ja queden recollides
suficientment en altres articles de la llei i que no seria necessari
haver de fer una excessiva redundància amb el
desenvolupament d'aquests conceptes que s'hi estableixen. 

Per altra banda, les esmenes de supressió que han proposat
tant el Partit Popular com Ciudadanos, evidentment no les
admetem, perquè pretenen en alguns casos mutilar determinats
articles que consideram que són articles que varen ser pactats,
tot el text va ser pactat amb el sector que es dedica a la
cooperació, i d'alguna manera, a banda, per no entrar en el fons
de la qüestió, ja només per això consideram que no hauríem de
prendre nosaltres aquesta responsabilitat d'eliminar-los. I ara sí,
entrant en el fons de la qüestió, perquè nosaltres, evidentment,
en molts d'aspectes que s'intenten suprimir del projecte de llei
nosaltres hi estam d'acord i desitjam que es mantenguin fins a
la seva aprovació final.

Després, vull comentar també que vàrem tenir un debat, en
ponència, sobre la necessitat o no d’especificar quins podien
ser els agents addicionals en la cooperació; el Partit Popular
parlava d’incloure un nou epígraf, en aquest cas em referesc a
l'esmena 7244, el Partit Popular plantejava incloure un nou
epígraf a l'article 22; el partit Ciudadanos anava més enllà i
especificava noves addicions; nosaltres el que pensam és que
aqueixa porta oberta, que vàrem, nosaltres, manifestar la
voluntat que existís aquesta porta oberta que es poguessin
afegir a l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei altres entitats
dedicades a la cooperació per a la transformació global, i que
estan recollides a l'apartat 3 de l'article 22, després de donar-li
moltes voltes consideram que tot plegat ja queda suficientment
recollit a l’epígrafs c) d'aquest article que diu: “Les
organitzacions no governamentals per al desenvolupament i les
entitats que les representen”. Consideram que tot plegat ja
engloba suficientment qualsevol altra entitat que tingui en la
seva finalitat social, en els seus objectius fundacionals
desenvolupar accions de cooperació per a la transformació
global. 

Per tant, aquesta seria una mica resumida quina és la nostra
postura respecte de les esmenes.
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Vull agrair el to mantingut, agrair que, evidentment, vàrem
ser tots aquests partits que han presentat esmenes els que vàrem
participar en la presa en consideració d'aquesta llei. Sabem que
el partit VOX, que es va oposar a la presa en consideració
d'aquesta llei, tot i que ha participat en la ponència, però, bé, no
ha presentat cap esmena, per tant, jo ara no m'hi adreçaré, per
tant, em seguesc adreçant als petits que sí que han presentat
esmenes, que hem tengut tots un diàleg crec que constructiu i
en el qual jo personalment he d'admetre que he après moltíssim. 

Per tant, moltes gràcies i qued a l'espera que ens diguin si
les transaccions que nosaltres presentam són acceptades o no
per tal de modular el nostre sentit del vot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per defensar les esmenes conjuntes també i
per posicionar-se respecte de la resta, per un temps màxim de
deu minuts, la Sra. Mayor.

LA SRA.  MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu, perquè el
Sr. Ferrer ja ha explicat les transaccions i les esmenes que
continuen vives, diguem les nostres esmenes que votarem,
evidentment, afavorir el motiu pel qual les mantenim vives per
mor del debat que vàrem tenir en ponència.

L’únic que diré és que, bé, si s'accepten les transaccions que
hem presentat, en total quedaran 57 esmenes vives, crec que és
una mostra més que aquesta llei ja venia d’una llei molt
consensuada amb les entitats, portem ja des de l’inici de
legislatura treballant amb el Consell de Cooperació en aquesta
llei, o sigui, ja portem uns tres anys o més treballant aquesta
llei. 

Ha estat de forma molt participada, molt consensuada i ara
posam les aportacions, crec recordar que eren unes 116
esmenes presentades entre tots els grups, al final en quedaran
57 de vives, de les quals a Ciutadans n’hi quedaran 35, de les
quals 28 fan referència al manual, a afegir “cooperació al
desenvolupament”, en aquest cas. Cosa que li he de reconèixer,
Sr. Gómez, que amb tot el debat que hem tengut amb el Consell
de Cooperació, les diferents jornades que hi ha hagut a l'hora
de l'elaboració d'aquesta llei i de tot, ja va quedar prou clar que
el terme de “cooperació al desenvolupament” era del que
havíem de fugir i per això era necessari també fer-ne molt
d’èmfasi en aquesta llei nova. Llavors, quasi totes les esmenes
que vostè presenta fan referència a això i, bé, sí que em sorprèn
una miqueta, no?, que en el Consell de Cooperació es va
consensuar ja un text i que vosaltres aquí hi incidiu, tot i que és
respectable, eh!, només és una observació.

Bé, esperam que sí que siguin acceptades les transaccions
que presentam al Partit Popular. Crec que vàrem parlar tot
l'equip de govern, els partits que formem part del pacte, per
arribar a consensos amb la resta d'esmenes que quedaven
pendents. Espero que així sigui. En lloc de “l'erradicació de la
pobresa” proposem “la lluita contra la pobresa”, que és una

cosa, Sra. Durán, que vostè ja va dir també a ponència, i llavors
ho hem fet.

Sí que li he de dir, per exemple, que no entenem gaire a
l'esmena 7433, que també fa referència a la 7432, on el què
proposeu és, a l’article que és Els principis que orienten la
política de cooperació, un dels punts és precisament la
transparència de la rendició de comptes que s'ha de tenir, i
vosaltres aquesta part la voleu llevar, no entenc molt bé la
transacció que hi feu quan es parla directament de transparència
i rendició de comptes.

De la resta d'esmenes n’hi quedarien en total unes 10 de
vives al Partit Popular.

Al partit El Pi, perquè és l'únic que em queda, bé..., esperem
que sigui acceptada la transacció que li hem fet, que fa
referència a l'article 14.1, perquè, és clar, vostè la transacció
que feia o l'esmena que feia era directament als mitjans de
comunicació. El debat venia generat, a més ho vam dir també
a ponència, que sí que es pogués emprar doblers, cosa que és
difícil en aquest cas parlar d'administracions, i cercant la via
més raonable, idò s'ha considerat adient que és fiqués a l'article
14.1, que parla precisament d'altres conselleries i del sector
públic autonòmic, i que d'alguna manera, bé, insta les
administracions que fan cooperació que també ho puguin fer
dintre dels mitjans de comunicació. 

Referent a les altres tres esmenes que li queden vives, sí que
li podria dir, Sra. Pons, que dues sí que les podria retirar perquè
ja es contemplen dintre de la llei, tot i així entenem que quedin
vives, perquè així també es relaten a plenari.

Per a l'esmena que ha presentat el grup no adscrit, doncs, no
farem cap tipus d'aportació perquè considerem que és molt
negativa i perjudicial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Hi ha l’esmena RGE núm.
7387, presentada pel Sr. Maxo Benalal, que és diputat no
adscrit, que no és a la sala per defensar-la, però que per votar-la
necessita haver estat defensada abans. Per tant, si els sembla bé
la donam per defensada en els propis termes del seu redactat.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular i
posicionar-se respecte de la resta i manifestar si accepta les
transaccions, té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Bé, jo vull començar per les transaccions que ens ha
passat avui el Partit Socialista, com a responsable de tots els
partits que formen part del Govern.

Vull dir, quant a l'esmena 7358, que és una esmena del
mateix govern, que feia, i que accepta la proposta de transacció
a les esmenes per part del Grup Parlamentari MÉS per
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Menorca, idò jo he de dir que em sembla molt encertada
aquesta proposta que presenta MES per Menorca i he de dir
que també em sembla molt encertat que els partits que donen
suport al Govern l'acceptin; vull dir, em sembla molt bo que en
aquesta cambra reconeguem quan una idea és bona i quan una
redacció és millorada i la llei es millora, nosaltres només
podem fer que aplaudir la persona que ho ha proposat, en
aquest cas el Grup MÉS per Menorca, i els partits que ho
accepten i que així ho veuen bé. Per tant, vull dir que estam
totalment d'acord amb aquesta redacció. No hi ha res dolent
darrere, eh?, ho dic perquè no hi ha res dolent darrere, no ve un
“però”, darrere, eh?...

(Remor de veus i algunes rialles)

... és que veia unes cares, per tant, dic: no és amb ironia, no és
amb ironia. 

Dit això, ens semblen bé també les dues transaccions que es
fan al partit d’El Pi, per tant, nosaltres hi votarem a favor si El
Pi per les Illes les accepta, també hi votaríem a favor.

I ens semblen bé les dues transaccions que ens presenten a
nosaltres, a la 7431 i a la 7435, com he informat avui matí al
Sr. Joan Ferrer, que va voler passar-me abans aquesta
transacció, ens sembla bé. Vull dir, nosaltres havíem collit
l’eradicació de la pobresa a 7431 així com ho esmenta l’Estatut
d’Autonomia, que diu que la cooperació, un dels seus objectius
és “l’eradicació de la pobresa”. Per tant, jo vaig agafar
literalment això “eradicació de la pobresa”, i la transició és
“lluita contra la pobresa”, perfecte, l’acceptam.

Quant les esmenes 7432 i 7433, és un tema..., no és que...,
a la primera proposam suprimir l'apartat i), i a la segona
proposam “una cooperació sustentada en la planificació,
després de comptar amb la participació de la pluralitat
d’actors”. Nosaltres creiem que així queda millor, no és que
estiguem en contra del que planteja la llei, sinó que creiem que
així queda millor, bàsicament és això, i entenem que la resta de
partits polítics considerin el contrari. 

Quant a l'esmena 7447, nosaltres proposam afegir un nou
punt a l'article 3, que seria el k), amb el contingut següent,
nosaltres volem “una cooperació que garanteixi la rendició de
comptes i gestió per resultats avaluables i la transparència”. Ja
sé que per part del Govern, varen dir que estava implícit a la
llei i que estava reflectit a un altre punt, nosaltres creiem que
així queda més clar, si separàvem una cosa d’una altra i ho
diferenciàvem amb dues lletres diferents. Per tant, consideram
defensar la idoneïtat d'aquesta esmena que vàrem presentar.

A la 7434, l’addició d'un nou enfocament de lluita contra la
pobresa i les seves causes. Aquí em vull detenir, perquè aquesta
llei, que és una llei a què nosaltres no ens hem oposat en cap
moment, que no hi vàrem presentar esmena a la totalitat, que
creiem que és una llei necessària, hem dit, i ho hem dit també
quan hem estat asseguts amb totes les entitats que fan feina en
cooperació i que han treballat amb el Govern en l'elaboració
d'aquesta llei, que és una llei molt teòrica, podríem dir fins i tot
una llei molt filosòfica, i tot el desenvolupament el deixen al
desenvolupament reglamentari que es farà posteriorment. Però
sí que és vera que es basa en tres enfocaments, amb els quals

nosaltres estam d’acord: un és el dels drets humans, l’altre és el
feminista i l’altre és el dels sosteniment mediambiental, i
creiem que fa falta un nou enfocament, que és, i aquí sí que ho
hem posat bé, segons la transacció que ens han proposat abans
els partits d’esquerres, “lluita contra la pobresa i les seves
causes”, fi ficam les dues coses. 

Jo continuaré defensant aquest punt fins al final, fins que
vostès ens segueixin votant en contra en el plenari, és un punt
que hi crec, de fet he de dir que, després de la ponència, vaig
parlar amb un parell de persones que molt abans que jo nasqués
varen fer feina en cooperació i em deien que no entenien que la
a llei autonòmica no existís aquest tipus d’enfocament, no ho
entenien, perquè ells, que fa molts d’anys, i dic que podrien ser
els meus padrins aquestes persones amb qui jo vaig parlar, per
a una altra circumstància, varen fer feina, varen començar amb
aquest punt. Evidentment els drets humans, evidentment tot el
que hi puguem posar, però el primer plantejament de la
cooperació és ajudar els més dèbils, els que menys tenen, els
que passen fam, i hi ha molta gent que ha fet molt en això, i que
a una llei de cooperació, de fet, he de dir que per presentar
esmenes nosaltres hem fet feina amb altres lleis de cooperació
que hi ha a tot l’Estat, i jo crec que serà la primera que
l’enfocament de pobresa no hi sigui, sincerament. Si vostès
troben una llei de cooperació autonòmica que no hi hagi
l’enfocament de pobresa, m’ho diguin i acotaré el cap, no hi
estaré d’acord, però acotaré el cap i diré: d’acord, n’hi ha una.
És que no n’he trobada cap. Per tant, això és un tema que jo
crec que s’hauria de reconsiderar, crec que s’hauria de repensar
i, a més, quan jo em vaig asseure amb les entitats de cooperació
i els ho vaig plantejar, no els va semblar malament. 

Per tant, l’excusa que crec que vaig voler entendre, que vaig
poder entendre que se’m va donar, que és que a les entitats els
semblava bé això, a mi no em varen dir això, perquè de fet fan
feina encara en la lluita contra la pobresa. Per tant, seguesc
defensant això per principis, això sí que ho defensaré, per
principis, fins i tot personals, i aquests sí que són els meus, i, a
més, amb les persones que vaig fer feina dins el partit els ho
vaig dir, i em varen dir: Marga tens raó. Per tant, això ho
seguirem lluitant, ho aconseguirem o no.

A la 7435, dins l’enfocament feminista, es proposa afegir
“la igualtat d’oportunitats”, evidentment, crec que ho he dit
abans, acceptam la transacció.

A la 7437, afegim..., es proposa substituir una part, la resta
d’esmenes jo crec que es defensen per si mateixes, tant la 7437,
com la 7438.

A la 7436 nosaltres volem suprimir la part del “model
capitalista, colonial i patriarcal”, que ja sé que no ens
l’acceptaran, sé que no me l’acceptaran, i mir directament la
Sra. Cristina Mayor, que sap que li tenc un cert carinyo, però
jo xocaré sempre amb això, i amb la senyora de MÉS per
Menorca també sé que xocarem amb aquest tema, però crec que
no aporta res. Per tant, seguiré demanant-ho, encara que això
sé que no ho aconseguiré, que es llevi “model capitalista”, que
és el més dolent de tots, és el dimoni, “colonial i patriarcal”.

A la 7438, a l’article 4, apartat 4, nosaltres proposam afegir
“desenvolupament a molts de països”. No és per a tot, aquest
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desenvolupament hegemònic actual, creiem que és a molts de
països i ho afegim, creiem que no hi fa gens de mal i creiem
que senzillament ho millora.

A la 7444, en el punt 3, a l’article 22, es proposa afegir un
nou apartat. Nosaltres aquí consideràvem, he escoltat
atentament el Sr. Joan Ferrer en tot el que m’ha dit i m’ha dit
que ells consideren que ja es troba dins l’apartat c), si no vaig
equivocada; bé, idò nosaltres consideràvem que havíem
d’afegir la lletra m), que era “altres agents socials o entitats de
cooperació que tenguin entre les seves ...” això.

Després, a un altre punt anàvem molt més enllà, nosaltres
fins i tot parlàvem de totes aquelles accions missioneres.
Seguesc pensant que parlar de cooperació i no parlar d’accions
missioneres, és que no té ni cap ni peus, perquè és que són els
pares de l’acció de cooperació. Per tant, jo seguiré defensant
que les accions missioneres han de figurar de qualque manera,
perquè miri que en posam de conceptes i en posam d’entitats,
i no posar les accions missioneres, em perdonaran, però jo
continuaré defensant aquest tema, que, cregui’m, no té res a
veure amb temes religiosos, sinó amb un reconeixement d’una
tasca que consider que ha estat molt bona dins la cooperació,
no que ha estat, que segueix sent primordial a moltes bandes,
perquè els únics que queden ara, fins i tot en moltes situacions
de guerra, segueixen sent els missioners. Per tant, consider que
és important, i això també és quelcom per a mi visceral, ho
seguiré defensant fins al final.

Bé, no crec que em quedi molt de temps, però crec que han
quedat totes explicades. Per tant, gràcies per proposar les
transaccions, gràcies pel tot del debat dins la ponència i gràcies
a la intenció que ha tengut fins ara el Govern per arribar a
consensos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Hauríem d’aturar un minut la
comissió, ho dic perquè hi ha un dubte que es planteja respecte
d’unes transaccions, que hi ha un tema que no quadra. Si es
volen acostar un minut per favor.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé, la lletrada farà constar, especialment per
al Diari de Sessions, quin és el tema.

LA SRA. LLETRADA: 

Senzillament era que s’esmentava una esmena, la 7434 i
7435, ballaven els nombres i, efectivament, tenia raó la Sra.
Durán, era la 7435, només a efectes de votació i que no
tenguem qualque problema. Res més. D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos i per posicionar-se respecte de les de

la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Com vostès saben, per un acord de
funcionament intern que vàrem tenir a la ponència, vàrem dir
que durant la comissió faríem el debat més de contingut, i
vostès han plantejat aquí unes qüestions de dir el motiu pel qual
el nostre grup parlamentari havia presentat una sèrie nombrosa
d'esmenes sobre un concepte, llavors tenim l’oportunitat avui
d'explicar-ho i que, a més a més, que n’han pogut transaccionar
algunes i els grups que donen suport al Govern n'han
acceptades, a part de l'article, crec que és una oportunitat per
explicar-ho.

Concepte..., nosaltres hem presentat esmenes, i és ver que
hem presentat moltes esmenes, en nombre, a tres blocs: un de
fonamental és el que afecta, que comença pel títol de la llei, la
llei presentada és de cooperació per a la transformació global,
aleshores, se suprimeix un concepte, un valor, que és “al
desenvolupament”, que és el que la majoria de lleis de les
comunitats autònomes i la mateixa llei del Govern central, de
l'Estat espanyol, en matèria de cooperació, preveia i han
previst. Els conceptes i les nomenclatures i, jo crec, les noves
pràctiques, les bones pràctiques, duen que l'evolució de
l’experiència de la cooperació i de l'ajuda humanitària, és a dir,
l'ajuda oficial al desenvolupament, al desarrollo, fa que
s'incorporin nous valors, la perspectiva de gènere, per exemple,
no era un concepte que es vinculés a les polítiques públiques de
qualsevol àmbit, i ara s'incorpora.

Per què Ciutadans proposàvem que al títol de llei i, ara faig
el parèntesi, per què el nombre de tantes esmenes: per una
qüestió tècnica, que des del nostre punt de vista tècnic,
enteníem que s'havia de preveure a l'exposició de motius, a les
disposicions de la llei i a tot l'articulat on s'esmentava el nom
de la llei, ja que proposàvem la modificació del títol de la llei,
s'havia d'incorporar també -i proposam que s'hi incorpori- “al
desenvolupament” allà on s’esmentava a la llei, com he dit
abans, per això hi ha un paquet important, em sembla que són
28, com ha dit Cristina Mayor, la diputada Mayor, que s’hi
ficaven.

Enteníem que mantenir el nom de “desenvolupament”, el
valor i l’acció de la cooperació, era una manera que la societat
de les Illes s’apoderés, fes pròpia, aquesta solidaritat i aquesta
participació des del punt de vista actiu, com a voluntariat, que
pugui participar la ciutadania, però també amb els seus
pressuposts, que és el que finança la cooperació al
desenvolupament i l'ajuda humanitària quan és ajuda pública al
desenvolupament, la ciutadania no perdés aquest vincle que té
amb el concepte de la llei, des del primer moment que es va
crear.

De fet, es manté el concepte en els debats i fins i tot en la
ciència política, quan es parla de l'ajuda oficial al
desenvolupament, l'ajuda oficial a cooperació, es parla d’“al
desenvolupament”. 

No ens hem oposat -de cap de les maneres- al concepte de
“transformació global”, tot el contrari, per això els volia
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explicar per què mantenim aquest concepte i he d'agrair que, en
part, tot i el concepte no l'accepta la part tècnica dels que són
experts avui en dia, els que desenvolupen els programes, tant
de Govern com els que valoren els projectes de cooperació i
d'ajuda humanitària que presenten les entitats, entenen que
aquest concepte està superat, i, per tant, ara es parla d'això.
Això és l’explicació del per què. 

L’altra, i els he d'agrair, i he d'agrair personalment,
especialment al diputat Ferrer i a la diputada Gamundí, la
mediació que han fet en línia -i a la resta de diputats també, que
donen suport al Govern, però especialment a ells-, perquè
almanco a segons quins articles sí s’ha recuperat i s'ha
mantingut aquest concepte i, per tant, la filosofia per part nostra
es manté.

Segon bloc, el tema de l'objecte d'actuació, és a dir, la part
geogràfica i geopolítica de l'actuació on nosaltres proposàvem
que es modifiqués “els països del sud”, això sí que és un
concepte superat, no per la situació de vulnerabilitat encara i de
desigualtat que es produeix a tot el globus, és a dir, a tot el
planeta i, evidentment, en una franja molt geogràfica que són
els països del sud; sinó perquè la cooperació a l'acció directa,
la cooperació directa a la mateixa comunitat autònoma ha anat
més enllà; aleshores, contemplar en una llei l’eix geogràfic, un
increment del sud quan, per exemple, a Ucraïna, quan per
exemple als Balcans, en el seu moment, parlam d'Europa, del
continent europeu, i ara ja de la Unió Europea a segons quins
països, o, per exemple, a Turquia i on pugui produir, es farà
cooperació, es farà acció humanitària i es faran actuacions que
contemplen la llei.

Aleshores, això s’ha assumit i, per tant, crec que ho he
d'esmentar i he d'agrair, ja no tant pel nombre d'esmenes que
s'han acceptades, sinó pel tipus de contingut de les esmenes
acceptades, la qual cosa vull agrair, a part dels grups que ho
hagin traslladat, a la conselleria. Una conselleria que, per
experiència, i ho dic amb una ironia sempre amb caire positiu,
de les lleis que s'han tramitades aquí, en el nostre grup
parlamentari, no ha estat tan generosa en acceptar-ne, per tant,
crec que ha estat una tasca per part de vostès, de mediadors,
molt interessant i que han aconseguit fites que nosaltres agraïm
com a grup parlamentari.

El tercer bloc que esmentava. Sí que són per a nosaltres
importants, es mantenen esmenes que van a actors, als actors de
la cooperació. I els diré per què nosaltres n’hem esmentat dos,
essencialment: un, la part acadèmica, la part de la universitat i
dels centres associats a l'àmbit universitari, per la cita de la
Universitat de les Illes Balears, i tenim una altra universitat
pública, la Universitat Nacional a Distància, que té capacitat no
només de cooperació, malgrat no tengui una oficina de
cooperació; i la té, i enteníem que, a més de la trajectòria que
la UNED du aquí, a la comunitat autònoma, i els darrers
moments en activitat parlamentària.. -avisau-me quan em falti
un minut, president-, enteníem que ja es preveu a la UIB amb
la que hi ha col·laboració, es pugui preveure, per exemple, la
UNED, i per això nosaltres hi ficam una esmena.

L’altra esmena, i els volia parlar de l'esmena 7502 o 7484,
perquè una va a una..., perdonau: la 7502, i em sembla que
era..., sí, la 7485, una fa referència a l'article 22 i l'altra, a un

nou article. Per què contemplam les comunitats balears
radicades a l'exterior? Perquè el projecte de llei mateix..., no
perquè estiguem convençuts que poden ser i han ser actors, que
ja ho han estat, hi ha una experiència en aquesta comunitat
autònoma a Dominicana, a l’Argentina, a l’Uruguai, a Cuba, he
dit a Dominicana..., sí, a aquests països, on s'ha desenvolupat...,
els mateixos actors han estat els que han identificat les
necessitats, els que han sol·licitat la subvenció i els que han
justificat la subvenció. Per tant, hi ha una experiència a la
Direcció General de Cooperació respecte d’aquesta actuació. 

Però, a més a més, el projecte de llei de comunitats balears
a l'exterior que el Govern ha presentat, a un article específic,
reconeix com a actors de cooperació -no diu actors, diu: ”com
a possibles agents de cooperació a les comunitats balears
radicades a...”; és a dir, la llei de comunitats a l’exterior, que no
es preveia abans a la Llei 3/92, i que ara es modifica, ja
reconeix les comunitats balears a l'exterior com a actors. Per
tant, enteníem que una llei que té un cos major, un paraigua
major, i que parla específicament de cooperació i transformació
global, i que parla, a més a més, d'accions a tots els àmbits
territorials, era una oportunitat per reflectir i, a més, una
dignitat donar-lo a un col·lectiu associat i que té aquesta
experiència.

Hem de dir, a més, per què era important incloure altres
actors específics? Perquè la llei el que diu és “les ONGD, al
desenvolupament, o aquelles que tenguin dins el seu àmbit
d’estatuts o de principis, tal, aquesta actuació”, no totes la
tenen, les comunitats balears a l'exterior no la tenen als seus
estatuts, tal volta haurien de fer una transformació, una
modificació normativa interna per fer-ho, però és absurd, és
absurd, si reduïm només l'àmbit dels actors que tenguin com a
tal la cooperació al desenvolupament, minvam molt l'actuació,
i per això defensàvem nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez li falta un minut. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab, gràcies, president.

Després, vull agrair i crec que ha estat una passa molt
important... -sí, faré cas-, una part molt important és que vostès
han entès i vostès han acceptat, i ho vull reconèixer, que
aquesta institució, el Parlament de les Illes Balears, en aquesta
llei, però també ho va fer a la Llei de lleure i a la Llei de la
joventut, reconegui la importància que en comissió s’informi
dels plans i es faci rendiment, per compareixença del conseller
o consellera titular en matèria de cooperació, en aquesta
cambra, perquè es puguin fer emocions de propostes o almanco
una interacció entre el Govern i la comissió competent en
matèria de debat, supòs que serà sempre aqueixa.

Això és la línia que volia esmentar, no ho vàrem poder fer
en ponència. Entenc que no se’ns ha fet cap transacció de
proposta, volia dir, per resumir, que quan atacam el capitalisme
no oblidem que la Constitució Espanyola, aquest estat, la Unió
Europea, el model és social i econòmic, és capitalista, i el que
s'ha de combatre, per principi i per definició, i almanco per al
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nostre discurs, com a lliberals i com a progressistes, són les
externalitats negatives del capitalisme, que són moltes, i que
són les que hem de combatre. Aleshores, per això, nosaltres
proposàvem una millor redacció en eliminar aquest aspecte
quasi de dimonitzar el valor del capitalisme, que evidentment
té coses negatives, però som a una societat espanyola, europea
i amb aliances amb un model econòmic social capitalista. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per posicionar-se respecte de
les esmenes de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el
Sr. Sergio Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts, en
representació de VOX-Actua Baleares. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros mantendremos el sentido
de voto de la ponencia y votaremos en contra de la ley. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per posicionar-se respecte de les esmenes
de la resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Font, per
un temps màxim de deu minuts, en representació 
del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Bé, com vostè ja
ha dit, a nosaltres no ens queda cap esmena viva, en vam retirar
dues de les quatre que havíem presentat.

I ara presentarem aquesta famosa transacció, de la qual cosa
ja tothom n’ha parlat, els grups del Govern, a l'esmena 7358.
Efectivament, es va produir un debat durant la ponència en el
qual posàvem en dubte si havia de desaparèixer o no el
concepte de concertació, i, després de parlar prou amb la
conselleria, hem estat capaços d'arribar a trobar una redacció
que sembla que sí que s'adequa al que tots desitjàvem. Tots
tenen la transacció, per la qual cosa no passaré a fer la lectura,
no cal, s’ha fet una escriptura que, d'alguna manera, es dóna a
entendre que es podran fer aquest tipus de funcionaments una
mica més concertats, de manera que queda recollit. 

Nosaltres mantindrem el sentit de vot fet a esmena amb
alguna excepció, evidentment, tot allò que sigui transaccionat,
totes aquelles esmenes que ja han avisat que es votaran a favor,
per exemple d’El Pi, i nosaltres votarem a favor de la llei, sense
cap dubte. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn ara de rèpliques i
contrarèpliques. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Bé, simplement celebrar aquestes 14
esmenes de les 17 que hem presentat que s'aproven, creiem que
millora el text, també a nosaltres ens dóna una satisfacció per
la il·lusió que teníem quan les varen presentar.

Vull agrair que s'hagin incorporat, sobretot en el dia d'avui
aquesta 7276 i 7277, que incorporen equitat i coherència, i
també les explicacions que hem donat -si no puc acabar, és que
m’ofec-, i he de dir que acceptam aquesta transacció, ens va bé
la ubicació, creiem que havia de ser a qualque banda, ens és
igual on, vostès l'han estudiada, pensen que va millor i és més
coherent amb el text, ens va bé.

I vull dir a la Sra. Mayor que no retiram cap esmena, que
nosaltres defensam i les defensarem fins el final, entenem el
que ens diu, però en el Ple volem seguir defensant les que ens
quedaran, que són molt poquetes. 

I pel que fa al posicionament de les esmenes de la resta de
grups, ens mantendrem en el to que ja vàrem tenir a ponència.

I sí que estic d'acord amb la Sra. Durán quan parla de
pobresa, ja ho vàrem parlar a ponència, és a dir, és un concepte
que hi és i que malauradament hi serà, això no ho arreglarem en
dos dies, per tant, creiem que és important que hi sigui.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair tant a El Pi
com al Partit Popular que hagin acceptat les transaccions que
nosaltres presentam.

Perquè en quedi constància formalment, nosaltres acceptam
també la transacció que ens proposa MÉS per Menorca sobre
l'esmena 7358. I res, vull dir, a part de més debat, perquè en el
plenari el que intentaran fer és, també tenint en compte que el
Parlament de les Illes i el Ple és l’altaveu també de la
ciutadania, intentar explicar per què nosaltres (...) explicar per
què consideram que és important aquest projecte de llei, quina
és la tasca que s'ha fet i contestarem de la manera també més
acurada possible les observacions que han fet especialment el
Partit Popular i Ciudadanos sobre les qüestions que ja són més
de fons que no tant de forma.

Se m'havia oblidat abans, però vull agrair també la tasca del
Sr. Diputat de Ciudadanos, jo només duc quatre anys en aquest
parlament i, per tant, sé que no és habitual que un membre de
l'oposició pugui dur la tasca de coordinació d'una llei, però
vàrem considerar nosaltres que, atesa també la vinculació que
ha tengut el Sr. Gómez amb aquest sector i els seus
coneixements, era també important aprofitar aquests
coneixements i poder-los traslladar a la seva coordinació de la
ponència.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202207358


1448 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 92 / 9 de febrer de 2023 

Per tant, res més, gràcies de nou per l’acceptació de les
transaccions. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, només posar de manifest
el bon tarannà que ha tengut el debat en ponència i que té aquí
també a comissió perquè tinguem una llei de cooperació
consensuada aquí a les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

D’una manera molt breu, Nosaltres avui votarem a favor de
totes aquelles esmenes que s’hagin transaccionat de tots els
partits polítics, a qualcuna ens abstendrem.

Entenent el sentit i el que ha explicat el Sr. Juanma Gómez,
de Ciutadans, quant a totes aquelles esmenes que el que fan és
incorporar la paraula “desenvolupament”, “cooperació al
desenvolupament”, nosaltres avui ens hi abstendrem. Entenem
el sentit, però sí que és ver que creiem que l'esperit de la llei, hi
sigui o no hi sigui la paraula “desenvolupament”, continua
existint. Per tant, nosaltres ens abstendrem en aquest sentit, no
perquè no entenguem les seves raons, que vostè ha explicat.

Per a tota la resta nosaltres, i jo seguiré insistint, estic
agraïda que s'hagin aprovat prou esmenes nostres, crec que s’ha
fet una feina que és bona que es faci en aquestes qüestions que
van molt més enllà d’una cosa temporal, d'una llei temporal,
d'una llei que ha d’estar molts d'anys, d'una llei que representa
no els diputats que la votarem avui i els diputats que la votarem
en el plenari, sinó totes aquelles persones que han dedicat tota
la seva vida a fer feina dins cooperació, i són aquestes persones
les que demanaven aquesta llei i les que han lluitat perquè
nosaltres avui aquí ens posem d'acord.

I per a mi hi ha dues qüestions fonamentals: una, el tema
dels enfocaments, seguiré insistint, com he dit abans, en el tema
dels enfocaments, perquè es tengui en consideració el que he
dit, ja tenc ben clar que el Sr. Joan Ferrer, el ponent del PSOE,
m'ha dit que em contestarà al plenari, faltaria, beníssim! I
després tot el tema d'un reconeixement a tots aquells
missioners, i crec que molts dels que som aquí hem anat a
qualque reportatge a qualque pel·lícula que s’ha fet al Col·legi
d'Advocats i d'altres, i és un reconeixement a tota aquella gent,
que alguna hi han deixat la vida per la cooperació en nom de
Mallorca, en nom de Balears. Per tant, aquestes dues qüestions
jo les seguiré defensant fins el darrer moment que s'aprovi la

llei. En tot cas, nosaltres al gruix de la llei hi votarem a favor,
com no pot ser d'altra manera.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Vagi per endavant, que ho vaig
donar per obviat i és una gran errada, el meu agraïment a la
confiança i sobretot a la proposta que varen fer perquè, com a
diputat del Grup Parlamentari Ciutadans, hagi estat el
coordinador, nomenat per vostès, el coordinador d'aquesta
ponència. Per tant, subscric el que vostè ha fet, tant de bo sigui
habitual que a aquesta institució la participació i coordinació de
ponències pugui ser distribuïda envers el que vostès consideren,
els grups majoritaris evidentment, però amb aquest tarannà i en 
aquesta línia que ens ha de caracteritzar i que ha caracteritzat
molt aquesta comissió.

He de dir que ha estat una tramitació de llei, la veurem
també, no perquè hi hagi moltes sorpreses tampoc, en el debat
al plenari, on el debat, la participació, la implicació també
perquè sigui una llei que sigui eina per a les entitats, però
sobretot per als tècnics i tècniques que fan feina des de les
administracions públiques, especialment des de la Direcció
General de Cooperació, des dels fons i de les oficines de
cooperació, fins i tot d'alguns ajuntaments, crec que és de
reconèixer avui la tasca que han fet en aquesta línia, la
pandèmia no ens va permetre celebrar l’aniversari de la
cooperació del Govern de les Illes Balears, és una qüestió, però
sí tots som conscients de la trajectòria.

La cooperació no ha estat altra cosa que transmetre la
solidaritat que té imbricada el poble de les Illes Balears, un
poble molt solidari dins l'Estat espanyol, amb l'acció
humanitària, amb l'acció al desenvolupament, amb l'acció
sobretot amb la transformació de moltes societats, regions i
estats en una situació de vulnerabilitat i pobresa que moltes
vegades, fins i tot, és estructural, i, per tant això no és caritat,
això és solidaritat i això evidentment -evidentment- és el que
pertoca, ens pertocaria a les persones, independentment de la
nacionalitat. 

Per altra banda, vull dir que la pobresa és objecte i finalitat
de l'actuació, és a dir, el  subjecte beneficiari de l'acció
humanitària i oficial al desenvolupament, de l'ajuda a la
cooperació, són precisament les persones pobres,
lamentablement és aquesta. No crec que hagi de ser un
enfocament el tema de (...), que és l’objecte, jo també ho veig
identificat així a la llei; nosaltres vàrem donar suport als
articles que vostès plantejaven, no perquè estiguin eliminats i
no es contemplin, sinó perquè era una manera de fer-se’n més
ressò,  aleshores amb la mateixa línia que nosaltres plantejàvem
alguns conceptes, era per reforçar-ho, perquè és amb el que la
ciutadania, quan llegeixi i vulgui conèixer la llei, s’identifiqui
ràpidament -ràpidament-, amb la seva solidaritat.
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Envers la resta d’esmenes, nosaltres, com no pot ser d'una
altra manera i per coherència amb el que he dit abans,
d’aquesta línia de consens i de treball, hi donarem suport,
acceptam les esmenes transaccionades de qualsevol dels grups,
fins i tot les esmenes que els mateixos grups que donen suport
al Govern han fet, perquè, independentment, que inicialment al
debat i a la redacció ens semblava més correcte, evidentment,
el debat el que ha fet és justificar el motiu d'aquestes esmenes. 

Per tant, de bell nou reiter l’agraïment personal com a
diputat i del meu partit també, i al plenari sí que vostès sabran
que ens farem ressò no tan sols de la paraula
“desenvolupament” però sí dels actors que nosaltres entenem
encara que sí s'haurien d'incorporar, i que tal volta amb aquesta
reflexió que els he fet a vostès de quina llei es contempla ja
d’aquesta figura de les comunitats balears, tal volta en el
plenari es pugui arribar a qualque incorporació més de qualque
esmena. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua, el Sr. Rodríguez, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. No haremos uso, solo ratificarnos
por si a alguien no le ha quedado claro, que votaremos que no
a la ley.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també em vull afegir a celebrar el
to d'aquesta ponència i d'aquesta comissió, així com també
agrair la tasca de coordinador al Sr. Gómez, ha estat un plaer
fer feina amb vostè.

I crec que el debat d'aquesta llei és un clar bon exemple que
quan hi ha una bona voluntat de fer feina per al bé comú
s'aconsegueix, entre tots i totes evidentment.

I jo vull tornar a dir que sí votaré a favor d'aquesta llei.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font, no s'hauria equivocar a l'hora de
votar (...)...

(Rialles del Sr. President)

... no seria la primera vegada.

Bé, bromes a part, començam la votació de les esmenes. Els
deman un esforç d'atenció, tot vostès tenen el full de seguiment
i, per tant, intentarem fer-ho de la manera més àgil possible.
Seguirem el mateix ordre, jo indicaré quan ha estat
transaccionada i seguidament la secretària donarà el resultat.

Començam amb les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. 

Votam, en primer lloc, l'esmena RGE núm. 7273/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7276/22.

Vots a favor?, amb l’esmena incorporada.

(Remor de veus)

No, no, no... no és aquesta. 

Esmena RGE núm. 7276/22.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Això és el que havíem aclarit abans, no era en aquesta.

(Remor de veus)

No. RGE núm. 7276/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

 Esmena RGE núm. 7277/22.

Vots a favor?

(Remor de veus)

No...
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Vots en contra? Jo ho diré quan hi hagi transaccions, si us
fieu de mi.

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7278/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7280/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 9 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, l’esmena RGE núm. 7287/22, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votam les esmenes presentades, conjuntament, pels Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos.

La RGE núm. 7358/22, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 7359/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

L’esmena RGE núm.7360/22 ha estat retirada.

Passam a votar l’esmena RGE núm. 7387/22, presentada pel
diputat no adscrit, el Sr. Maxo Benalal.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions, no és veritat?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Popular. 

Votació de l’esmena RGE núm. 7431/22, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Votam les esmenes RGE núm. 7432 i 7433/22.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7447/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7434/22.

Vots a favor? No.

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7435/22, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de les esmenes RGE núm. 7437 i 7438/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7436/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Esmena RGE núm. 7436/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

La RGE núm. 7436/22 és la que lletrada no havia agafat el
sentit del vot de cada grup parlamentari i hem repetit la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

La RGE núm. 7448/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

La RGE núm. 7444/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

La RGE núm .7445/22.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Qualcú no ha votat, eh?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, 6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, perdonau idò. Passam a votar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Ciudadanos.

Votam les esmenes RGE núm. 7451, 7465, 7494 i 7504/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 7460, 7462,
7466, 7468, 7469, 7470, 7472, 7473, 7475, 7476, 7477, 7478,
7479, 7480, 7481, 7483, 7489, 7492, 7453, 7457 i 7458/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l’esmena RGE núm. 7461/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm. 7463/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de les esmenes RGE núm. 7493, 7482 i
7503/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena RGE núm 7484/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 7485/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 7486/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 7502/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

RGE núm. 7505/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles, disposicions, denominacions i
exposició de motius als quals s’hi mantenen esmenes.

Votació conjunta, si cap grup no demana votació separada,
dels articles 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 27, 30, disposició addicional primera, disposició
segona, disposició transitòria segona i exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 1 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la denominació del títol del projecte,
denominació del títol II, denominació del títol III, denominació
del capítol segon del títol III, denominació del capítol tercer del
títol III.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació dels articles, disposicions i denominacions als quals
no s’hi han presentat o no s’hi mantenen esmenes. 

Votació conjunta dels articles 5, 7, 14, 24, 25, 26, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, disposició transitòria primera,
disposició derogatòria única, disposició final primera i
disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta de la denominació del títol I; denominació
del capítol primer i del títol II; denominació del capítol segon
del títol III; denominació del capítol primer del títol III;
denominació de la secció primera del capítol segon del títol III;
denominació de la secció segona del capítol segon del títol III;
denominació del títol IV.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels nous articles 21 bis i 21 ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global.

S’acorda que, d’acord amb l’establert a l’article 133 del
Reglament de la cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió, no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantendran per al seu debat per al
ple, llevat que el grup parlamentari proposant manifesti la
voluntat de no mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la
presidència de la cambra, dins el termini de les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen.

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