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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, Pilar Sansó substitueix Damià Borràs.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, Beatriu Gamundí substitueix Pilar
Carbonero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, Marc Pérez-Ribas substitueix Jesús Méndez.

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Ares Fernández. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu
al debat de les proposicions no de llei RGE núm. 11606/21 i
4976/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11606/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rampes de
varada a les Illes Balears.

He d’informar-los, en primer lloc, que la RGE núm.
11606/21 queda ajornada per al proper dimecres que ve, per
tant, el proper dimecres en veurem tres.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4976/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a regulació de la seguretat i
condicionament de parcs infantils.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4976/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació de
la seguretat i condicionament dels parcs infantils.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Socialista, la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Bé, tal com es
diu a l'exposició de motius i com és sabut per tots, els jocs dels
infants en els espais exteriors estimula els seus aspectes físics,
socials, psicològics, l'autonomia, foment de la socialització i
experimenten amb el món exterior, per tant, és molt positiu que
els infants, sobretot de 0, de 2, 1 any a 12 anys, puguin tenir
possibilitat de jugar a un espai lliure en condicions de seguretat
i de neteja així com cal.

Atès que ens trobam en els diferents municipis de les Illes
Balears amb parcs infantils de diversitat de característiques,
n'hi ha uns que estan més condicionats que uns altres, n’hi ha
uns altres que són molt insegurs per als infants, n'hi ha que no
tenen els equipaments especials o auxiliars necessaris a un parc,
com papereres, llocs per deixar les bicicletes o els patinets avui
en dia..., bé, en definitiva, trobam que no hi ha una unitat de
criteris a l’hora de posar els parcs en condicions.

I hem comentat avui matí mateix, amb la diputada Vanessa
Díaz, que les persones que tenim infants en edat escolar que
necessiten jugar, en sortir d’escola, necessiten jugar als parcs,
hem comentat moltes d'aquestes deficiències, una de les quals
són els excrements que es troben dels cans, no culpa dels cans,
sinó culpa de les persones que els passegen, que no els retiren;
hi ha manca de papereres, hi ha manca de fonts per beure aigua
potable, és vera que no tots els municipis tendrien possibilitat
de posar-ne.

Però arran de tot això va sortir la idea de plantejar, de
presentar aquesta proposició no de llei perquè vàrem indagar,
vaig cercar la normativa que hi havia actual a Espanya referida
a la regulació i a la seguretat dels parcs infantils, i vàrem trobar
que hi havia normativa europea, però que no és d'obligat
compliment per als estats membres. A l’únic estat membre, hi
ha una directiva europea, dues, que no és d'obligat compliment
-com ja he dit- i crec que només hi ha, bé, segur, només hi ha
França que hagi transposat la directiva a la seva normativa
estatal.

Per tant, consideram adequat que, a nivell d’Espanya, com
diu el punt primer, s’estableixi una normativa de regulació de
mesures de seguretat i condicionament dels parcs infantils, amb
criteris homogenis per a tot l'Estat, i tenint en compte la
normativa europea. 

Després, consideram que també fa falta treballar una
regulació a nivell de la nostra comunitat autònoma per establir
requisits de seguretat i d'accessibilitat a aquests parcs infantils,
seguretat que tant han de tenir els elements de joc, com poden
ser els gronxadors, que alguns no tenen suport per a bebès, n'hi
ha d'altres que estan rovellats, n’hi ha que arriben a terra perquè
s'han espenyat, bé, hi ha una manca de seguretat; o també els
tobogans, que a l'estiu es moren de calor. I a l'estiu, també, de
maig..., l'estiu a Mallorca..., -a les Illes, perdonau, a les Illes-
l’estiu comença el maig i acaba l'octubre, per tant, durant
aquests mesos, quan surten els infants de l’escola, és impossible
que vagin a jugar perquè es moren de calor, tant infants, com
pares i mares o acompanyants.

Per tant, consideram que també el Govern de les Illes
Balears hauria de regular un poc aquests requisits i sempre amb
la col·laboració i la coordinació dels consells i dels municipis.

Després, també consideram -bé, ja ho he dit-, al punt 3,
també, els requisits que han d'acomplir la superfície i les
característiques dels elements. I tot els punts a què faig
referència al punt 4, que han de tenir en compte aquesta
regulació.

Per tant, és una proposició no de llei en positiu per donar
solucions a les deficiències que trobam que existeixen en els
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parcs infantils i esperam comptar amb el suport de tots els
grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sansó. També per a la defensa d'aquesta
proposta té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

 Gracias, Sr. President. Bona tarda a tothom. En España no
existe una norma estatal básica sobre parques infantiles, aunque
sí puedan existir algunas en vigor en el ámbito autonómico. El
marco de referencia es la norma europea UNE-EN-1176/2018,
que anula la precedente del año 2009, esta norma hace
referencia a equipamientos de áreas de juego y superficies que
contempla, en su parte primera, los requisitos generales de
seguridad y métodos de ensayo y, en su parte dos, los requisitos
de áreas de juegos infantiles y su evolución práctica, en la que
analiza la seguridad y mantenimiento de las áreas de juego al
aire libre; es decir, lo que se evalúa en estas normas es la
seguridad para parques infantiles exteriores, públicos y
privados, que comprende el diseño, la fabricación, la
instalación, la inspección, el mantenimiento y la utilización del
equipamiento de estas áreas de juego. 

También existe otra norma, la UNE 147103/2001,
planificación y gestión de las áreas y parques de juegos al aire
libre, y contiene requisitos e instrucciones para estos espacios,
pero también aquellas áreas que, junto a otros usos, sean
apropiadas parcial o temporalmente para jugar, como los
entornos de la vivienda, como los patios interiores, áreas entre
edificios, áreas de acceso, caminos entre viviendas, patios,
superficies al aire libre e instalaciones deportivas en centros
educativos y otras instituciones públicas o privadas; áreas
recreativas, como, por ejemplo, zonas verdes, campos
deportivos, piscinas públicas y similares; también calles, plazas
o aparcamientos de superficies empleados temporalmente con
fines recreativos. 

Lo que se pide, en definitiva, al Gobierno de España es una
normativa para regular estas medidas de seguridad y de
acondicionamiento de los parques infantiles, teniendo en cuenta
la normativa europea. Y al Gobierno balear, también en la
misma medida, una normativa aplicable a los parques
infantiles, en la que puedan también participar los consejos
insulares y que sirva de referencia a los ayuntamientos también,
que ya practican o tratan de regular, en la medida de sus
competencias, estos parques y, sobre todo, que se tengan en
cuenta todas estas normativas y hagan posible la existencia y la
implementación de zonas o áreas de juego, totalmente
necesarias para la socialización de ese segmento de la
población, además de los también necesarios aspectos lúdicos
en esta etapa de la vida.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. També per a la defensa d'aquesta
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Bono, jo, sobretot, a més,
diríem, de complementar, o per complementar l'exposició que
han fet els meus companys proponents d'aquesta moció, posaria
un èmfasi en dues qüestions: una, que és la seguretat, i l’altra
que és l’accessibilitat, crec que és important remarcar-ho,
perquè no només parlam de termes de seguretat, és a dir,
parlam també de termes que infants, nins i nines amb capacitats
especials, també han de poder gaudir dels parcs infantils i dels
parcs públics en igualtat de condicions que la resta, com no en
faltaria d'altra o no podria ser d'una altra manera, a aquestes
alçades del segle XXI.

Respecte de la resta, tampoc no en volem fer una lectura
que sigui alarmista, és vera que avui en dia sembla que als
infants els hem d’híper, mega, protegir perquè no es facin mal,
perquè això, i quan jo era petit tampoc no passava res, si
pegaves baix d’un garrover, supòs que alguns o dels que teniu
la meva edat i més vells heu passat pel mateix. Per tant, avui en
dia tampoc no és que vulguem generar aquest alarmisme, però,
evidentment els jocs infantils a les places públiques o als parcs
públics han de disposar d’unes condicions i han de tenir el
caràcter més didàctic possible, i també han de fomentar la
convivència, com és també un dels eixos importants. 

També, en aquest sentit, hem de remarcar la feina
interessant que s'ha fet des d'alguns consells, el de Mallorca em
consta que, conjuntament amb la FELIB, fins i tot hi va haver
una línia de finançament per a parcs públics, que fossin
accessibles també per a infants amb capacitats especials, i, per
tant, tota aquesta..., és a dir no començar de zero, en una
paraula, que ja hi ha molta feina feta, ja hi ha experiències molt
guapes a algunes ciutats i municipis de les nostres illes i que,
per tant, també es tracta de fomentar aquesta dinàmica
d’intercanvi d'experiències, al cap i a la fi la pólvora està
inventada; és a dir que segurament trobarem molts ajuntaments
o alguns ajuntaments que hi han fet moltíssima de feina i, per
tant, es tracta just de compartir aquesta feina que han fet i quin
és l’estat a dia d’avui i, a partir d’aquí, fer una normativa que
sigui comuna a tots els municipis i ciutats.

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I DÍAZ:

Moltes gràcies, president i bona tarda a tots. En aquesta
proposta que presenten tots els grups del Govern, nosaltres
evidentment compartim tota l’exposició de motius, compartim
les bondats dels jocs infantils, compartim també les necessitats
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tècniques que han de tenir, segons el que marca Europa, i
pensam, evidentment, que pot ser positiu que hi hagi una
normativa per regular totes aquestes mesures de seguretat i
condicionaments, segons marca la Unió Europea i, per això,
votaríem a favor del punt 1.

Referent al punt 2, ho han comentat els tres que m’han
precedit, però també ho ha remarcat el Sr. Ensenyat, pensam
que parlam de seguretat i d’accessibilitat i trobam que és una
cosa bàsica i que també s’ha de dur endavant i, per això, també
hi votarem a favor.

Ara bé, en els punts 3 i 4 tenim una sèrie de dubtes. Intentar
establir els requisits que han de complir, tant la superfície de
terra, com les característiques dels elements dels jocs i les
normes de seguretat establertes per Europa, pensam que tots els
ajuntaments ja ho fan, compren els materials als quals Europa
ha donat el vistiplau i que passen totes les mesures prèvies de
seguretat. Per tant, com que és una cosa que ja es fa, no hi
votarem en contra, evidentment, però sí que ens abstendríem. 

I en el punt 4, la proposta diu “coordinar, juntament amb els
consells, l'adaptació de les zones de joc infantil a l’exterior amb
els següents paràmetres...” Aquí es marquen una sèrie de
paràmetres, que no tenim clar si seran els paràmetres que dirà
aquesta normativa que aprovam en el punt 1 que s'ha de regular
al llarg dels mesos següents. Per tant, nosaltres pensam que
s'hauria de “coordinar, juntament amb els consells, l’adaptació
a les zones de joc infantil exterior, segons els paràmetres que
marqui la normativa que estableixi en aquest Parlament.” I, per
tant, evidentment no estam en contra, però sí que pensam que
seria més lògic, que, una vegada que tenguem la normativa, es
marcassin els paràmetres als quals s'hagin d’aclimatar.

Per tant, ens abstendríem en aquest punt 4. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari Ciutadans té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, considerem i valorem positivament aquesta
iniciativa que han presentat els grups que donen suport al
Govern.

És vera que els parcs infantils formen part de l'aprenentatge
dels nostres fills, tots els que hem tingut fills sabem la
importància que té que els ajuntaments disposin de parcs
infantils que siguin segurs, que siguin accessibles, que permetin
els jocs segons l'edat o la tipologia, i que permetin que els
nostres fills puguin jugar d'una manera segura. Per tant,
evidentment, amb l'esperit d'aquesta proposició no de llei,
evidentment, hi estam d'acord i hi votarem a favor. 

És vera que hi ha unes directrius europees, una normativa
europea, la UNEN100176, on ja es marquen la major part de
les directrius que han d'acomplir els parcs infantils, que moltes
d’aquestes s'han incorporat a aquesta proposició no de llei.

De totes maneres, sí que és vera que encara que no hi hagi
una normativa espanyola específica per a aquest punt i que,
segons..., i estic d'acord amb el que ha dit el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, que, per ventura, si es redactés una
normativa espanyola hi hauria algun paràmetre en què per
ventura es donaria més llibertat o més flexibilitat, o seria
diferent al que al que hi ha en aquesta proposició no de llei,
però, com que l'esperit considerem que és positiu i que, al final,
el que vol és que els parcs infantils de totes les illes, de tots els
ajuntaments, acompleixin totes les mesures de seguretat i
accessibilitat, votarem a favor de tots els punts.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. El Grup Parlamentari VOX no hi
és i El Pi tampoc Per tant, passaríem al Grup Parlamentari
Mixt, que tendria la paraula la Sra. Díaz, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Moltes gràcies, president, bona tarda a tothom. Jo demano
una transacció in voce a la Sra. Sansó i a la resta de partits, si
és possible, voldria que incorporessin al punt c) bis: “disposar,
si és possible, de fonts d’aigua”, creiem que és necessari que a
tots els parcs infantils hi hagi fonts d'aigua perquè els menors
puguin accedir a beure, sense haver de menester altres coses. 

Nosaltres donarem suport a aquesta PNL. Jo em refereixo
al mateix que el Sr. Ensenyat i la resta de companys, és
importantíssim que hi hagi accessibilitat per a tots els menors,
perquè no tots tenen les mateixes capacitats i han de poder
accedir a tots els parcs.

És cert que en aquestes illes el sol, des del maig fins a
l’octubre, i fins i tot a principis de novembre és molt fort, amb
la qual cosa necessitem que hi hagi ombres. La normativa
europea no s’ha transposat a la normativa espanyola, per tant,
crec que aquesta PNL és prou important com perquè marquen
la seguretat als parcs infantils. 

I amb això ja està. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Díaz. Ara tocaria el torn de paraula al Sr.
Benalal, com a diputat no adscrit, Sr. Benalal té la paraula, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidente. Bueno, en realidad este tema aparece
recogido por la normativa europea, la UNE 1176/2021, que es
la guía sobre instalación, trata la inspección, mantenimiento y
utilización, y en esa guía, pues, se especifican todos los detalles
sobre equipamientos, superficies y elementos complementarios.

Contrariamente a lo que acaba de decir uno de mis
compañeros, que aquí en España, pues no hay... no se ha
ampliado esto con legislación nacional, no es el caso, en
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España tenemos la UNE 147101 del año 2000, que se dedica
a hablar del equipamiento y de la guía de aplicación de la
normativa europea, tenemos la UNE 147102 del 2000, que se
dedica a (...) instrucciones sobre equipamientos y normas de
aplicación sobre inspección y mantenimiento, tenemos la UNE
147103 de 2001, que es especialmente sobre planificación y
gestión de aires y parques, la UNE 172001, que se dedica a la
señalización, y tenemos la norma NJ145J sobre el
mantenimiento de los pavimentos; quiero decir que, en
realidad, me parece que esto no solamente está visto en el lado
europeo, sino que hay..., pues, por lo menos que tengo yo,
cinco o seis normas nacionales, además de normativas
particulares que se han tomado en diferentes comunidades,
como el Decreto Ley 127/2001, por la Junta de Andalucía, o el
Decreto 24/2003, por la Junta de Galicia.

Entonces, bueno, pues votaremos que sí porque,
obviamente..., me parece que..., bueno, no hace ningún daño,
pero que son cosas que están gestionadas ampliamente.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. En el torn de contradiccions, té la
paraula la Sra. Sansó, del Grup Parlamentari Socialista, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo a la meva primera intervenció
és vera que he tret com a molts dels punts negatius, però és vera
que, com ha comentat el Sr. Ensenyat, hi ha molts de municipis,
i als municipis grans hi ha molts de parcs que estan adaptats i
en condicions, sobretot en termes de seguretat i accessibilitat,
perquè també hi ha parcs que s'han adaptat a persones, a infants
que tenen problemes de mobilitat. 

Per tant, també és cert que, com ha comentat el Sr.
Ensenyat, el consell insular va treure una línia, crec que a finals
de setembre o abans..., bé, l'any passat va treure una línia
d'ajudes perquè els municipis poguessin adaptar els seus parcs
infantils en alguns termes, en accessibilitat, crec que n’hi havia
també per a sanitaris i alguns per a fonts d'aigua.

Per tant, benvinguda tota la feina que es fa a les
administracions, i és vera que es fa molta feina amb les altres
administracions, però també és vera que consideram que falta
aquest marc normatiu general perquè puguin equiparar, tots els
municipis de les Illes, les seves instal·lacions a la normativa
europea, o a la normativa estatal en cas que sigui determinada. 

Pel que fa al Partit Popular, que és el que m’ha comentat
més temes, li vul dir que en el punt tercer és vera que els
elements nous que es posen en els parcs acompleixen tota la
normativa, però és vera que hi ha potser municipis més petits
o amb més dificultats per canviar els elements dels seus parcs
infantils, és més difícil, i hi ha encara els tobogans de ferro que
estan rovellats, que quan passes, si hi poses la mà et pots fer un
tall, per tant, és per als elements o per a quan es canviïn aquests
elements. Em referia a això, però és vera que els nous parcs sí
que estan totalment en condicions de seguretat.

També vostè ha comentat que, una vegada que aquest
requisit que nosaltres hem establert o aquests paràmetres que
nosaltres hem plantejat aquí, vostè diu que serà una vegada que
es faci la normativa estatal o el reglament, la reglamentació
autonòmica. Bé, nosaltres ho hem posat perquè consideram que
és un mínim que consideram que s'ha de tenir en compte a
l'hora d'elaborar aquesta reglamentació o normativa, si bé és
vera que els tècnics de les diferents institucions decidiran els
criteris objectius necessaris i segons la normativa europea.

Però és vera que nosaltres hem considerat oportú establir
aquesta línia de requisits o els paràmetres mínims que han de
tenir els parcs infantils.

Referent a la transacció que ha plantejat la Sra. Díaz, ens
sembla perfecte, crec que es pot incorporar que els parcs
infantils... crec que ha comentat en el punt c) bis; bé, podem
posar, si els sembla bé a tots els grups, no tenim cap problema
d’incorporar un punt c) bis que digui “disposar, sempre que
sigui possible, de fonts d'aigua potable”. Així?, li sembla
correcte, Sra. Díaz? Si els sembla bé, ara torn dir com quedaria
el punt c) bis: “Disposar, en la mesura del possible -o si és
possible, sempre que sigui possible- de fonts d'aigua
potable”..., -bé, als parcs infantils no perquè ja ho diu.. ja es
dona per suposat. Per tant, queda clara a la Mesa aquesta
transacció.

Per tant, vull agrair a tots els grups parlamentaris el suport
i crec que és una iniciativa redactada en positiu per millorar la
vida, en aquest cas, o el joc dels infants de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Pel Grup P arlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, president, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, president, disculpi, acceptarem votació separada
perquè entenc que... no ho ha demanat, però ho ha induït el Sr.
Bonet.
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Bonet, gràcies, Sra. Sansó. Així quedaria..., en
primer lloc, acceptaríem la votació separada, i, en segon lloc,
s’acceptaria una esmena, si cap grup no s'hi oposa, de la Sra.
Díaz, que seria al punt c) posaríem un altre punt següent, que
seria c) bis, que diria: “Disposar de fonts d'aigua potable,
sempre que sigui possible”. És correcte així?

Au idò, podem passar a la votació... he entès que els punts
1 i 2 els podem votar junts. Per tant, votaríem els punts 1 i 2.

Vots a favor? Unanimitat. 

El punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

4, 4, 4 abstencions. Així quedaria: 9 vots a favor i 4
abstencions. 

Deman si el punt quart, amb la transacció incorporada, el
podem votar tot de cop o el voleu votar per separat? Tot de
cop.

Idò passaríem a votar el punt 4, amb la transacció
incorporada. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari. 

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