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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Anam a començar
aquesta Comissió d'Assumptes Socials, i en primer lloc
demanaríem si hi ha substitucions.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Damià Pons.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix l'altre Damià Pons.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Miquel Gascon.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Maria Àngels Leciñena.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2416/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a denominació
de medicament en Braille.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a tractar el primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2416/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre denominació de
medicaments en Braille. Per defensar la proposició no de llei té
la paraula la diputada Sra. Bover, pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei és
una proposta senzilla, i crec que tendrà l'aprovació unànime dels
diferents grups polítics. Aquesta proposta ens l'han feta arribar
diferents associacions d'invidents, i demana el suport als grups
d'aquest parlament a una demanda ja reiterada d'aquestes
organitzacions, i que el nostre grup el que hem fet ha estat
convertir-la en proposició no de llei per canalitzar aquesta
demanda.

El Reial Decret 2236/93, de 17 de desembre regula
l'etiquetatge i el prospecte dels medicaments d'ús humà.
Estableix que la denominació amb la qual es comercialitzen els
medicaments podrà imprimir-se en Braille. Es tracta, per tant,
així com diu l'annex I d'aquest reial decret, d'una opció
totalment voluntària per part dels laboratoris farmacèutics. És
per a nosaltres una opció positiva, que ja en aquest reial decret
s'esmenti aquest fet. Ara bé, no ens basta, no trobam oportú que
només sigui una opció voluntària, perquè pensam que s'ha de
regular, donar suport a l'etiquetatge en Braille, i d'aquesta
manera fer obrir els ulls als diferents estaments de la societat.

D'aquesta manera la discriminació per motius físics continua
latent, i les administracions públiques han de vetllar per la
igualtat entre tots els ciutadans, i per tant fan deixadesa
clara de les seves funcions només donant una opció
voluntària que els laboratoris imprimeixin en Braille el seu
etiquetatge.

D'altra banda és un fet que la legislació sobre productes
farmacèutics és competència exclusiva de l'Estat. Per tant,
la proposició que nosaltres defensam és que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de l'Estat per tal que l'opció
voluntària dels laboratoris farmacèutics d'escriure en Braille
la denominació amb la qual es comercialitzen els documents
passi d'aquesta manera a ser obligatòria. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Diputada Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir a la Sra. Bover
que donarem suport a la seva proposta, perquè entenem que
les administracions públiques són les que han de vetllar
perquè no hi hagi discriminació dels ciutadans. La
Constitució Espanyola en el seu article 14 ens diu que no hi
pot haver discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o una altra condició o circumstància
personal. També l'article 49 de la llei fonamental ens diu
que els poders públics han de realitzar una política de
previsió, tractament, rehabilitació i integració dels
disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals s'ha de
donar una atenció especialitzada, i també se'ls ha d'emparar
perquè puguin gaudir de tots els drets que tenen tots els
ciutadans, així com està reconegut al títol primer de la
Constitució.

Per tot això crec que totes les mesures que
l'Administració dugui a terme per aconseguir que la
discriminació per motius físics vagi desapareixent són
poques. Tots hem de lluitar perquè les barreres que es
troben aquests col•lectius vagin desapareixent.

La legislació sobre productes farmacèutics és, com tots
sabem, competència exclusiva de l'Estat. El Reial Decret
2236/93, del 17 de desembre, que regula l'etiquetatge i el
prospecte dels medicaments d'ús humà, estableix al seu
annex 1 que la denominació amb la qual es comercialitza el
medicament podrà imprimir-se en Braille, podrà. Crec que
és responsabilitat nostra poder aconseguir que la
comercialització dels medicaments en Braille sigui una
obligació i no sigui una opció voluntària de les cases que
comercialitzen els medicaments. A les Illes, avui, per tant,
crec que s'ha de tenir en compte amb aquesta proposta,
veure que hi ha afiliats a l'ONCE, amb data de 14 de maig,
1012 persones, que en moltes ocasions han de ser
medicades, i no sempre tenen al seu abast gent que els pugui
dir quin medicament tenen a les mans i quines són les seves
propietats. Això fa que a vegades caiguin en errors, i que si
parlam de medicaments poden ser de conseqüències
nefastes.
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Per tot això, com he dit en començar aquesta intervenció, li
donarem suport; però també crec que seria interessant que no
només sigui el que fa referència a la denominació, sinó que
també seria interessant que hi hagués en la forma
d'administració, totes les advertències que hi ha dins la capsa,
que també poguessin tenir aquestes mateixes prescripcions.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr. Portella. Vol
intervenir?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Únicament vull dir que el Grup d'Esquerra Unida també
donarà suport a aquesta proposició, perquè tant en l'exposició de
motius com a posteriors intervencions es demostra que és
correcte, i que el Parlament de les Illes Balears ha de mostra
unànimement el suport a aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes de gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que aquesta és una
proposició necessària. Crec que és important atendre les
discapacitats de persones que usen els productes farmacèutics,
i per tant facilitar la correcta identificació d'allò que prenen. I
crec que aquesta proposició és tan important que, si em
permeten contar una petita anècdota, no sé si ho recorden o
qualque diputat ho ha vist, al gran espectacle de la televisió
catalana que es diu "Nissaga de poder" es produeix un
enverinament d'una de les protagonistes degut al fet que la
persona que està al seu servici és cega, i per tant s'equivoca de
medicament, i quasi la du a la tomba.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, i volíem, si la proposant ho admet, fer-li una esmena
d'addició, que diria el següent; a continuació diria: "i que
aquesta es faci efectiva amb el condicionament primari" -
traduesc literalment el text del Decret- "que conté el producte
amb el nom i data de caducitat." Creim que són dues
identificacions que poden ser per a aquesta persona molt
importants: conèixer el nom del producte que està utilitzant -se
suposa que ja el metge li ha explicat els efectes terapèutics, les
incompatibilitats, etcètera-, i llavors que sàpiga en quina data
caduca, per no anar prenent un medicament que possiblement
estigui passat de data. Aquesta seria la nostra aportació, si el
grup proposant l'admet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular també donarà suport
a aquesta proposició no de llei, i no ens estendrem en
l'exposició de motius perquè crec que ja els diputats i
diputades que m'han precedit ho han explicat amb bastant de
claredat. També nosaltres consideram que aquesta opció
voluntària que es donava pel Reial Decret del 17 de
desembre va ser una passa, la possibilitat que fos de manera
voluntària, però ara hem de fer una passa més, i aquesta
exigència que els medicaments vagin en Braille també ha de
ser ja obligatòria, sempre que això naturalment no dugui cap
tipus de problemàtica a nivell jurídic, perquè la Llei general
de sanitat estableix quines són les competències de
l'Administració sanitària de l'Estat, i per tant si està d'acord
amb aquesta legislació consideram que és necessari que es
faci aquesta passa.

I ja, si puc donar resposta també a la proposta que ha fet
el Grup Parlamentari Socialista, creim que també és adequat
que a més del nom també dugui la data de caducitat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes de gràcies, Sra. Ferrando. Entén aquesta
presidència que hi ha d'haver l'acceptació d'aquesta esmena
d'addició per part del grup proposant. Si vol intervenir.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el
suport de tots els grups polítics, ja que així es reflecteix, per
tant, la sensibilitat dels diferents grups parlamentaris cap a
aquest tema; i també l'aportació que ha fet amb dades la
representant del Grup Mixt, Sra. Vidal.

Quant a l'esmena d'addició que ha proposat el Sr. Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, ens pareix molt positiva,
ja que completa la nostra proposta. Per tant nosaltres
l'acceptam. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que els altres grups també acceptarien aquesta
esmena d'addició. I una vegada, per tant, escoltats tots els grups,
aquesta presidència entén que sí, que pot ser donada per
aprovada per assentiment aquesta proposició no de llei 2416/97.

Per tant, queda aprovada per assentiment.

II.- Debat del Pla integral d'atenció a la infància i a
l'adolescència en risc (1996-1999).

Passam, idò, a continuació, al segon punt de l'ordre del dia,
consistent en el debat del Pla integral d'atenció a la infància i a
l'adolescència en risc.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Vidal, té vostè la
paraula.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui ens trobam aquí pel
debat i aprovació, si cal, del Pla integral de la infància i
l'adolescència en risc. Ens trobam davant un pla que és un dels
més importants, pens jo, que s'aproven en aquest parlament, ja
que es tracta d'un tema tan transcendent per al futur com és la
infància. Seria en va planificar altres temes, com podríem
ordenar el territori, com podríem fer plans en agricultura, en
indústria, a llarg termini, si no tenim un especial interès i
dedicació a la infància d'avui, que seran els homes que en un
futur executaran tot allò que nosaltres a llarg termini puguem
planificar.

La política relativa a la infància, com he dit abans, és la
política del futur. Qualsevol actuació destinada als infants és
una inversió en un futur millor. Per això, plenament identificats
amb la Convenció sobre els drets de l'infant, adoptada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre
del 89, consideram que cal realitzar i impulsar totes aquelles
actuacions necessàries per aconseguir un desenvolupament ple
i harmoniós dels infants. L'infant ha de ser per a nosaltres una
persona amb drets inalienables, i en tot moment i circumstància
cal vetllar perquè s'acompleixi l'interès primordial de l'infant.
Per assolir aquests objectius principals cal realitzar una política
global d'infància, i el Pla integral ha de convertir-se en
l'instrument que doni garanties que es posen els mitjans i es
defineixen els criteris i actuacions per tal de poder materialitzar-
los.

La valoració en general d'aquest pla presentat és positiva, tot
i que hi ha alguns aspectes que cal considerar per tal que es
pugui millorar l'operativitat del Pla. Seria bo aclarir quina és la
política global en relació amb aquest sector, així com també una
forta coordinació entre distints departaments, ja que no es
disposa d'una conselleria que aglutini tots aquests serveis.

Pel que fa referència a la normativa, pens que s'hauria de
concretar més quins són els plantejaments de
desenvolupament normatiu -pagina 75-, en especial pel que
fa a la Llei d'acció social, apartat i). De fet hi ha alguns
desenvolupaments, com l'esborrany del Decret d'ordenació
dels serveis i establiments d'acció social que entren en
contradicció parcialment amb els plantejaments d'aquest pla
integral. També es preveu al programa 4, cooperació social
en el camp de la infància, la promulgació de la Llei
autonòmica del voluntariat, però no se sap massa bé quin és
el plantejament en relació amb les iniciatives socials que
pugui tenir aquesta llei.

Quant a l'organització i distribució de competències i
coordinació, pens que també seria molt interessant que
poguéssim concretar i posar terminis per executar al favor
dels consells insulars les transferències de gestió en matèria
de protecció de menors, d'acord amb el que ja ens diu la
Llei dels consells insulars. També pens que seria interessant
deixar clarament establerta la definició de la responsabilitat
competencial de la Conselleria, que també entenc que hauria
d'estar baix una sola conselleria.

Pel que fa referència als programes, pens que hi ha hagut
un esforç molt interessant de definició de programes. Molts
d'ells literalment són més o menys els mateixos que vàrem
aprovar en el Pla estratègic del Consell Insular; molts d'ells,
sobretot els primers, són quasi bé els mateixos, ja que se sap
que tot el que està plantejat no es podrà realitzar. També
tenc els meus dubtes, i hauria de quedar molt clar, sobre
quin serà l'ordre de prioritats, ja que tenint en compte que
n'hi ha molts, hauríem de veure quins seran els que es faran
primer o no,

Per dur a terme aquests programes s'ha partit d'unes
dades assistencials -que també ho hem reclamat a altres
administracions- que han estat aportades pel Servei
d'Infància i Família, com està constatat a aquest pla, i pels
ajuntaments. Suposam que són les mateixes que també han
servit per elaborar altres plans, però crec que falten, i ens
podria ajudar a millorar aquests programes, les que ens
podria aportar el MEC, Sanitat o Policia, però que de totes
maneres aquest pla ens diu que l'any 95 es va posar en
marxa el programa experimental per al foment de la
detecció i millora de la intervenció en menors en risc de
maltractament. Aquest programa, que es va posar en marxa
al 95, crec que a aquestes hores ja hauríem d'haver pogut
tenir algunes dades que ens haguessin pogut ajudar a
millorar la coordinació, sobretot el que fa referència al tema
escolar i al tema sanitari, que poden repercutir d'una forma
jo pens que molt negativa en aquests infants.

Altres aspectes generals que no s'han tractats, i que crec
que seria bo que es tenguessin en compte, han estat els que
fan referència a la formació de personal -no surt en aquest
pla-, investigació de necessitats i avaluació, com avaluarem
aquests programes que posen en marxa, com es farà el
sistema d'inspecció, control i seguiment d'aquests
programes; el sistema d'informació només està reflectit a la
pàgina 122, com es definirà? I també el que seria necessari
tenir en compte al programa 3, seria el reconeixement
d'aquestes figures d'educadors social, que ja estan
reconeguts per la Universitat, i que també seria interessant,
tenint en compte el nombre d'educadors que es té previst
posar en marxa al programa 3, també s'hauria de poder
contemplar dins aquest pla aquesta figura.
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I per acabar -i repetesc que el Pla en general crec que és bo,
a part d'aquestes excepcions que s'han de tenir en compte- crec
que també hi hauria d'haver, i per ser coherent amb la postura
que he mantengut, ja no sols amb aquest pla, sinó en el Pla
gerontològic, i ho vaig dir al Consell Insular que també vaig
estar d'acord amb el Pla, però entenc que un pla ha de tenir una
dotació econòmica corresponent, crec que per a mi és la base
que el meu vagi en aquest sentit. El que vull manifestar és que
si aquest pla té una quantificació econòmica tendrà el meu vot
afirmatiu, però si no la té, no es pot aprovar. Per tant, jo
demanaria, si hi ha un responsable del Partit Popular que pugui,
com a portaveu, donar-me aquesta resposta, el meu vot serà
afirmatiu, però si no, entenc que amb coherència amb tots els
diputats que som a altres administracions, ens hem de dirigir en
el mateix sentit.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Parlamentari d'esquerra
Unida de les Illes Balears, intervé el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La intervenció general d'opinió de
posició del nostre grup davant el Pla integral de la infància i
l'adolescència en risc, serà molt semblant a la que vam tenir fa
ja uns mesos, perquè, si bé és cert que es va constituir una
ponència que s'ha reunit diverses vegades per tractar
d'aprofundir i tractar d'incidir més en els programes concrets i
fins i tot tractar -no sé si la paraula és l'adequada- d'acordar
resolucions conjuntes o posicions conjuntes dels grups davant
el pla, és cert que he quedat, com a participant en aquesta
ponència, personalment decebut de la poca efectivitat general
de la ponència i de la poca concreció, en cada programa només
vam arribar a una tercera part dels programes. Per açò, tant la
posició nostra com les resolucions que presentarem a
continuació, tenen dos objectius que per a nosaltres són clars.
En primer lloc, millorar l'operativitat d'aquest pla i, en segon
lloc, perfilar millor un escenari futur que es pugui dissenyar i
que defineixi els objectius estratègics, prioritaris, essencials i
els plantejaments generals al sector.

El Pla integral i tots els programes d'accions i actuacions que
contempla posa de manifest per nosaltres el poc que s'ha fet
durant tots aquests passats o el molt que es podria haver fet i no
s'ha fet, amb una política, algunes vegades erràtica, amb
equivocacions, amb iniciatives desencaminades i especialment
frustrants, he de recordar, han estat experiències dels últims
anys, començant pel decret d'entitats col•laboradores i acabant
per la desestructuració dels serveis de protecció de menors, una
volta assumides les transferències. 

El Pla integral es defineix per la seva atenció a la
infància i adolescència en risc, aquesta és la definició que
té, les competències de la Comunitat Autònoma en aquesta
matèria i d'altres administracions locals i autonòmiques són
molt més amples, no és només la infància i adolescència en
risc, és que haurien de ser objecte d'atenció trobam
nosaltres, també fan falta polítiques globals d'infància i
adolescència, molt més globals, en cara que aquesta sigui
prioritària, i ens sembla que també la presentació, la
confecció d'un pla integral de la infància i adolescència
seria necessari i la presentació d'aquest encara li fa més.

El Pla integral ha estat fruit, se'ns ha dit, del treball comú
de tècnics del Govern balear, Consell Insular de Mallorca i
alguns ajuntaments, principalment el de Palma, açò no
obstant, aquesta cooperació de professional a tres
administracions per fer possible un pla que en general s'ha
de valorar voluntàriament positiu, però no de contingut
positiu en la concreció, no se'ns pot vendre, no se'ns pot
donar com un pla fruit d'un consens entre les institucions, ni
tan sols entre els tècnics que han elaborat o que han aportat
informació, les resolucions, les definicions finals del Pla no
s'han de presentar com un consens que no ha existit. El Pla,
per altra banda, compromet ajuntaments, consells insulars
i Govern balear, però no sé sap quina és l'acceptació dels
compromisos per part d'aquestes institucions i no es pot
dissenyar un pla, trobam, que després sigui impracticable
per qüestions de competències, de finançaments i de
responsabilitats.

El Pla integral presenta un total de 37 programes,
d'aquests n'hi ha alguns, una tercera part en execució, encara
que molts d'ells sota la responsabilitat d'un mateix equip, i
en unes condicions materials i de recursos que impedeixen
millors resultats, fins i tot els mateixos tècnics a l'hora
d'elaborar el Pla afirmen, al capítol de conclusions que
presenten, la insuficiència gran de recursos i fins i tot la
possible contradicció de crear recursos especialitzats quan
els recursos bàsics de prevenció i d'atenció precoç són tan
insuficients, la possible contradicció en què podria incórrer
aquest pla, i és una recomanació del Pla que el Govern
balear hauria de tenir molt en compte.

En el capítol 4 es presenten una sèrie de propostes de
desenvolupament normatiu, urgents, ordenació de centres i
serveis implicats en la protecció i guarda de menors,
desenvolupament o modificació de la Llei d'acció social,
creació i regulació d'òrgans de coordinació
interadministrativa en matèria de protecció de menors en els
àmbits locals i autonòmics, etc., etc., però aquest
desplegament normatiu, com ja ha dit la portaveu del Grup
Mixt que m'ha precedit, es presenta sense calendari, sense
previsions, i consideram que el Pla hauria també de
desenvolupar en quina direcció anirà el desplegament
normatiu i especialment en el que es refereix a la Llei
d'acció social. També es parla de la promulgació d'una
futura llei autonòmica, com s'indica al programa 4 de
cooperació social al camp de la infància, de voluntariat
social que s'ha presentat fa pocs dies, però, i açò també ens
obre interrogants, sobre la incidència d'aquesta llei en el
desenvolupament d'aquest pla.
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El mateix plantejament general del Pla suggereix, per altra
banda, la necessitat de transferir als consells insulars totes les
possibilitats de gestió en matèria de protecció de menors, i fa
falta concretar aquesta perspectiva i fixar terminis d'execució,
i també veure fins a quin punt aquesta transferència que es
preveu al Pla o que s'aconsella, fins a quin punt pot modificar
o pot pertorbar l'execució del Pla.

Una altra qüestió també que incidirem en les resolucions,
com dèiem, a l'hora d'avaluar el futur de les competències
transferides de l'Inserso, fa uns mesos, la pràctica ens indica la
necessitat de poder comptar amb una conselleria de benestar
social, una conselleria que ja va ser anunciada i potenciada en
el curt govern del Sr. Soler, en aquesta comunitat autònoma, i
que actualment sembla que ha desaparegut del mapa de
prioritats del Govern presidit pel Sr. Jaume Matas. Nosaltres
creim que no es pot defensar la presència de la política de
menors o d'una part de la política de menors important a la
Conselleria d'Interior, sinó que hauríem d'encaminar la idea cap
a la creació d'aquesta conselleria de benestar social.

Els 37 programes que poden ser positius en termes generals,
presenten un gran inconvenient que nosaltres remarcam, com ho
faran o ja ho han fet altres grups, i l'inconvenient principal és
que no se sap com, quan i qui ho aplicarà, la indefinició sobre
aquestes qüestions presideix tot el plantejament; amb la
presentació del II Pla d'oportunitats d'igualtat de la dona es va
fer, també, aquesta mateixa crítica, però fins i tot es va dir que
hi hauria un finançament i es va concretar la xifra, de 3.000
milions en aquest període d'execució del pla de tres anys, però
és que en aquest pla integral ni tan sols apareix aquesta xifra
mítica com a objectiu o com a fita que s'hauria d'assolir, ni tan
sols apareix açò, ni tan sols es manifesta el propòsit i de quina
manera es finançarà, ni quin serà el calendari d'aplicació,
l'avaluació, el control dels programes, quins programes seran
responsabilitat més concreta d'unes institucions o d'altres, ni
com s'establirà la coordinació interadministrativa quan
intervenen diferents institucions.

També és palesa la manca de mecanismes d'inspecció. El Pla
a part de recordar la legislació, de mesurar els recursos
disponibles, de definir els 37 programes que s'han de posar en
marxa, hauria de preveure, i preveure vol dir definir, dotar,
mesurar i perfilar els mecanismes d'inspecció necessaris per
assegurar el compliment d'aquests programes, mecanismes que
després puguin estar a l'abast del Parlament i dels grups
parlamentaris, no només una compareixença anual del conseller
pertinent que ens indiqui com es compleix el Pla, sinó també
mecanismes d'inspecció. I el Pla hauria de preveure la creació
d'aquest equip d'inspecció.

També creim que el Pla no preveu de forma suficient tot
el que són prestacions no tècniques, o sigui ajudes
econòmiques a famílies, entitats i institucions que participin
en alguns dels programes prevists, ajudes a escoles infantils
i primàries, ajudes per a menjadors, ajudes a famílies.

També trobam que el Pla no preveu l'operativitat dels
programes que han de ser realitzats per ajuntaments sense
capacitat directa de gestió d'aquests programes, es donen
compromisos i obligacions als ajuntaments, quan sabem que
hi ha molts d'ajuntaments que per la mateixa situació de
finançament els serà molt difícil poder respondre
positivament a aquests programes als quals comprometem,
s'hauria d'explicar la responsabilitat subsidiària dels consells
insulars i del Govern balear, també, per tal de garantir el
desenvolupament universal d'aquests programes i preveure
formes de finançament necessari.

També creim que hauria de preveure la unificació de
registres de les dades de l'infant, memòria i
desenvolupament per fer un seguiment de tots els processos
en marxa, també creim que hauria de preveure
desenvolupament de programes d'investigació i formació,
com ha dit la portaveu del Grup Mixt, programes
d'investigació i formació en dotació econòmica i recursos
humans concrets. També, els programes haurien de definir
molt més, molt més concretament la territorialització en el
procés d'aplicació, queden molt poc territorialitzats, molt
poc prioritzades les expectatives de territorialització, i açò
creim que és fonamental a l'hora de dir que sí a l'aplicació
d'aquests programes.

També hauria d'establir els mecanismes necessaris per
tal de reconèixer tècnicament les figures professionals que
es preveuen, si feim un repàs dels 37 programes, quan es
parla de recursos humans i figures professionals, hi ha una
llista gran, immensa de recursos humans que seran
necessaris, i no hi ha mecanismes de situar tècnicament,
d'identificar aquests recursos humans dins cada programa.

Es proposa, en aquest pla integral, a nivell teòric, la
creació d'un centre d'entitats del menor de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, és una proposta prevista i es
diu que ha de servir d'observatori permanent de la infància
i adolescència. Nosaltres creim que la presència d'aquest
centre d'estudis és fonamental i que la proposta ja hauria de
superar el marc dels propòsits i hauria de ser una proposta
ja assumida pel Govern balear, dotada i perfilada per donar
respostes a les necessitats de formació dels professionals,
com hem dit abans, d'identificació dels professionals, de
planificació i elaboració dels projectes d'actuació,
d'investigació i també ha de servir de centres de recursos per
a tots aquells professionals voluntaris, individuals o
col•lectius que treballen en el camp de la infància i
adolescència, no només, encara que sigui prioritari d'aquella
infància i adolescència en situació de risc, sinó també
globalment a la nostra comunitat autònoma.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM; té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Segurament repetiré arguments que altres portaveus
que m'han precedit ja han exposat, en l'anàlisi del Pla integral
de la infància i adolescència en risc. Diferents intervencions que
hem fet ja jo i altres portaveus del meu grup, ja ens hem
pronunciat positivament que el Govern aporti el Pla de menors
al Parlament, perquè d'aquesta manera els diferents grups
polítics hi podrem fer aportacions adequades i en positiu.

Passant ja a analitzar el Pla, en primer lloc volem fer esment
i ressaltar la necessitat que es doni una relació, una correlació
entre la Llei del menor i el Pla integral que debatem avui. Què
volem dir amb aquest argument i per què? Ho he exposat abans.
Entenem que el Pla ha de respondre a unes necessitats
detectades i regulades relatives a la problemàtica de menors, el
que volem expressar és que la necessitat que els continguts
plantejats al Pla que debatem ara, el Pla integral, s'han
d'adequar als continguts prevists a la Llei de protecció integral
de menor, Estatut del menor. Als articles 43, 44, 46 i 47, per
posar un exemple, de la Llei del menor, s'estableix que la
protecció dels infants es fonamentarà en la prevenció i
s'establiran serveis per donar compliments a aquest objectiu, i,
a més a més, també s'estableix que les administracions
cooperaran en la protecció dels menors segons l'àmbit territorial
propi de les seves competències.

Aquest fet, no veim que estigui reflectit en el Pla, veim que
no estan definits aquests serveis i aquesta cooperació entre les
administracions o la coordinació entre diferents
administracions. L'article 47 d'aquesta llei de menors regula els
continguts de l'acolliment institucional i puntualitza que es
reglamentarà. En el Pla integral és ver que queda regulat el
programa d'intervenció, però no queda aclarit quines accions
quedarien emmarcades, com poden ser atenció preventiva,
atenció educativa, atenció terapèutica. També trobam
mancances en la delimitació de les funcions entre els equips
especialitzats que col•laboran en les diferents accions que hem
esmentat, aspectes d'intervenció dels equips de menors, aspectes
de la intervenció dels equips dels centres, pensam que és
necessària aquesta coordinació.

Passam ja, per analitzar l'article 49 de la Llei, on es regula
l'oficina de cens dels menors, que sembla que es dóna a
entendre que pot ser una finalitat la de coordinar les accions
de les diferents administracions que havíem comentat abans,
però es defineix com una generalitat, nosaltres, per tant,
pensam que és necessari que al Pla quedi reflectit quin
organisme serà el responsable d'aquesta coordinació i com
es durà a terme.

Deixant a part ja la comparació entre la Llei i el Pla,
podem valorar també la necessitat que en el Pla es
contempli un termini d'execució dels diferents programes,
programes que ja han esmentat abans que es van detallant
d'una manera positiva, però pensam que és necessari que
tengui aquests terminis. També és oportú analitzar el
pressupost, saber quin pressupost es contempla en tot el Pla,
dotació pressupostària dels diferents programes, què
suposen aquests compromisos de les administracions, els
consells insulars, corporacions locals, mancomunitats,
ajuntaments, quin compromís agafen aquests ajuntaments o
a aquests programes que sembla que han d'executar aquestes
diferents administracions? 

També hem de ser conscients que la posada en marxa de
tots aquests programes, molts ja funcionen, no pot significar
una reducció dels recursos humans que actualment fan feina
ja en aquests programes. No podem deixar de reivindicar el
fet de defensar un estat de benestar i que hem d'afavorir
totes les administracions, donar suport a programes,
actuacions per compensar els sectors desfavorits, per força
s'han de mimar aquests sectors, des de totes les
administracions, això sí. Aquests projectes de feina, dirigits
a pal•liar aquestes injustícies, per tant pensam que és molt
necessària aquesta coordinació entre totes les
administracions que han de dur a terme aquests projectes i
no veim nosaltres un element de coordinació.

Només podem afirmar que optam, per tant, per un model
de societat més justa, si aportam recursos humans i
econòmics suficients a un pla com el que ara debatem.
Altres mancances que podem esmentar és no preveure un
mecanisme d'inspecció o de seguiment del Pla així com ja
hi han fet esment altres portaveus, elements bàsics per
avaluar les actuacions que duen a terme i possibilitar, per
tant, el canvi o nova estructuració o establir també terminis
als programes que es presenten en el Pla. D'aquesta manera,
si s'avaluen, si es crea un mecanisme d'inspecció, podrem
analitzar d'una forma més justificada i objectiva i hi haurà
una millora de planificació.

Creim que s'han de potenciar i crear programes per a
educadors de carrer per detectar problemes de
maltractaments, ja que som conscients que quan els casos de
maltractaments arriben al departament de menors, per regla
general la situació d'aquests infants és ja molt deteriorada.
Per tant, es fa palesa la necessitat d'implicar professionals
d'altres sectors, educadors, sanitaris en la prevenció i la
detecció de maltractaments.
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També pensam que quan s'elabora un pla, un pla integral
com aquest, s'ha de tenir en compte el nou Codi Penal, referent
a l'edat penal dels infants. Per tant, també cal valorar si es fa
necessari programar o tenir en compte projectes i programes de
prevenció específics dirigits a aquesta edat, edat, per altra part,
on trobam un deteriorament de situacions quasi irreversibles a
nivell de conducta social.

Aquesta és l'aportació que feim nosaltres al debat del Pla.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Pel Grup Parlamentari Socialista,
intervé el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Pel que
veig, agrair també al Sr. Conseller, que encara que sigui d'oient és
present aquí, a aquesta comissió, per tant, tant el conseller com el
responsable de menors de la conselleria, denoten que senten una
preocupació especial per aquest tema, i especialment ho agraïm.

Una vez hechas las primeras consideraciones, hemos estado
estudiando durante un tiempo, un plan, un supuesto plan, ya que
probablemente no nos pondríamos de acuerdo en lo que se
entiende por plan, menos aún en lo que se entiende por plan
integral, aunque parece que está bastante definido en los
diccionarios al uso, sabemos que recientemente y cada día
aparecen diferentes noticias, tanto en la prensa nacional como
internacional, sobre aspectos relevantes en relación a la
situación de menores, menores que queremos recordar que es un
término jurídico, referido a menores de edad, de votar, de edad
penal fundamentalmente. Estos menores en riesgo, como
establece el Plan de infancia y adolescencia, parece que los
riesgos a los que está sometido un menor son muy amplios, y
sabemos desde los más espectaculares como pueden ser casos
de abusos como de tráfico de niños, que sabemos que se dan,
hasta los más sutiles como puede ser la violencia, incluso
psicológica, los malos tratos, los problemas de robos o
violentaciones que tanto se producen en el seno de la familia,
como en el seno de las escuelas, como en la calle; esto no quiere
decir que estemos en una sociedad claramente, como podríamos
considerar, brasileña, ya que hay figuras específicas, sobre todo
en países fuera del ámbito de la Unión Europea, donde se
plantea desde la situación de los famosos meninos en el Brasil,
hasta la situación de los niños, el reciente descubrimiento en un
hospital de Rumanía, de cadáveres de niños. Sin entrar en el
caso, ni en Quién sabe dónde, ni en nada parecido, sí que está
claro que hay referencias cercanas en nuestro país, hace
aproximadamente tres o cuatro años pareció un libro muy
significado y bastante famoso en el ámbito de las personas que
tratan sobre estos temas que se llamaba El drama del menor en
España, quiero decir que no hemos de irnos muy lejos para ver
que existe realmente un problema de diferente tipo, de
diferentes dimensiones en España. Tanto es así que este mismo
libro ha sido reeditado hace dos o tres meses con otro título, lo
cual implica su verdadera actualidad.

Tanto así que en el Parlament de les Illes Balears vale la
pena tener un poco de recordatorio, ya que probablemente
más de la mitad de los presentes ahora mismo, en el año 93,
que es cuando se acordó por este Parlamento, no estaban
aquí, y vale la pena recordar a efectos de historia
parlamentaria que el Plan integral, llamado Plan integral del
menor, se acordó en una resolución en pleno de este
parlament como consecuencia de una interpelación que
presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Este plan, que
el Parlament mandata y mandataba al Govern, aparece tres
años y medio después en un sentido más o menos ajustado,
y bien está, bien está que haya aparecido. Se nos entregó
básicamente en octubre de 1996 y posteriormente en una
comisión, el entonces conseller, recordemos que en tres años
han pasado tres consellers por esta conselleria, y al menos
parece que el Plan o proyecto de plan han sobrevivido a los
consellers, esperemos que las resoluciones, también.

Como decía, a efectos históricos, en octubre se presenta
el Plan, en noviembre se acuerda por unanimidad de la
Comisión de Asuntos Institucionales la creación de una
ponencia, ponencia que se ha concretado en seis reuniones,
seis ponencias, creo que, como han indicado otros grupos,
y el nuestro lo ha indicado en ponencia, pero queremos
indicarlo ahora, no creemos conveniente que se pueda
dilucidar un aspecto tan determinante como un plan que
viene referido a cuatro años vista, con un retraso de tres
años, que se pueda dilucidar en seis reuniones de ponencia
que son las que ha habido, que evidentemente es más que si
no hubiera habido ninguna, pero es un hecho que queremos
marcar. 

En este plan, no se puede hablar sólo de un plan que
teóricamente debería abarcar muchas más cosas, sino que
hay que incardinarlo en el paquete de lo que sería el paquete
de medidas colaterales que están ahora mismo en marcha.
Sabemos que hay, se ha recordado de manera sucinta, un
decreto de noviembre del 96, un decreto de habilitación de
entidades colaboradoras, como consecuencia, ya lo dijimos
en su momento, como consecuencia de que los tribunales
invalidaron el anterior decreto de 1993, si mal no recuerdo,
pero bien, ha habido realmente una multiplicación de tipo
legisladora, que nos parece bien, ya que si el principio que
todos defendemos es que todo sea por el bien del menor,
reconocido internacionalmente y en todos los ámbitos, sí
que vale la pena que la legislación sea colchón en este
sentido y protectora de todos los niños, niñas y adolescentes
que estén en estas edades.
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Así, además de estos decreto, se nos ha presentado
posteriormente la oficina de defensa del menor, que no es el
momento de hablar de ella, pero ya dijimos y repetimos que
estamos en desacuerdo con el procedimiento y funciones de esta
oficina, y últimamente el proyecto de ley que está en trámite.
Todas estas medidas colaterales o elementos que complementan
el cuadro del área de menores, nos parece que se ha de tener en
cuenta y de hecho creo que los ponentes de todos los grupos lo
hemos tenido en cuenta a la hora de analizar este plan. este plan
que, como se nos dijo en una de las comparecencias, se había
estructurado, hay muchas formas de abordar la realización de un
plan, mediante la confrontación del análisis de las necesidades
y los recursos, y evidentemente desde nuestro punto de vista,
una confrontación de análisis de necesidades y recursos se
puede llamar un análisis, pero no un plan, desde nuestro
entender, ya que, me gustaría recordar que desde nuestra
opción, en un plan una vez hecho el análisis o el estudio previo
de necesidades que se hace, se han de marcar objetivos a corto,
medio y largo plazo, se han de planificar actividades y
estrategias para llevar a cabo estas actividades, se ha de hacer
un análisis pormenorizado y prospectivo de los recursos tanto
humanos, como materiales como funcionales, llámese tiempo
y presupuesto, se ha de prever una evaluación para ajustarse,
por un lado a la realidad y para ver el grado de consecución de
este plan y, en definitiva debe haber un seguimiento y
asesoramiento que en algunos conceptos se ha hablado de
inspección, control o algo así.

En definitiva, en muchas ocasiones, hemos de responder
qué, cómo, cuándo y para qué, y si somos capaces de responder
estas preguntas, realmente tendremos un plan en condiciones
desde nuestro punto de vista. Creemos que no vale hacer una
crítica porque no, lo hemos dicho anteriormente y lo decimos
ahora, a nuestro punto de vista no es un plan, pero tampoco
responde a lo que el mismo plan establece como finalidad,
estructura y conclusiones.

Para resumir, a efectos de propuestas de resolución,
querríamos comentar siete u ocho apartados que realmente
tendrán una traducción en las propuestas que el Grupo
Socialista hace. Vale la pena, en primer lugar, pensar que no
vamos a valorar los programas, el catálogo de programas, de los
37 programas que hay no los valoramos, valga sólo ponerles un
ejemplo que se comentó en ponencia, en un programa
determinado se dice literalmente que hay que leer la cartilla a
los profesores, se dice literalmente; evidentemente, esto en un
documento oficial, en un plan parece que es un poco duro, a los
profesores o a los padres, me recuerda la portavoz del Grupo
Popular, me da lo mismo, es decir la expresión "leer la cartilla"
me parece que es de otros modos y de otros tiempos.

En cualquier caso, como primer elemento entendemos que
más que un plan, debería constar de una especie de catálogo de
cosas a hacer de desideratum, de cosas que funcionan pero que
están interconexionadas, que a veces no sabes dónde termina un
aspecto y dónde empieza otro. Como segundo apartado,
entendemos que aparece una falta de articulación y desarrollo
entre los diferentes programas, ya que hay programas que a
veces no sabemos si es el mismo programa con distintos títulos
o los mismos profesionales con distintos programas, que
también puede ser, pero realmente, en determinados momentos,
parece que hay una cierta confusión.

Asimismo, también se ha comentado, hay una falta bastante
patente de definición competencial en las administraciones
que administran estos programas, no hay un desarrollo
normativo específico que creo que se ha reclamado de
forma reiterada, y simplemente se hacen referencias a una
ley de acción social, aprobada hace un montón de años, sin
desarrollo reglamentario normativo y, como se suele decir,
según viene la feria cada uno hace referencia a la ley que
más le interesa.

Como cuarto elemento a tener en cuenta, se ha dicho
también, entendemos que no existe un plan de financiación,
creemos que se ha de cuantificar, se debería haber
cuantificado, y decir cuánto vale y quién lo hace.

Falta también, como quinto apartado, un desarrollo
normativo, no una normativización que entendemos que es
lo que se está haciendo, sino un desarrollo normativo, y les
pondré un ejemplo que en ponencia se ha comentado,
delante de unas situaciones donde las leyes han de dar
respuesta; y ahora mismo, delante de una situación como
puede ser la de bastante real de absentismo grave escolar, se
van pasando la pelota las distintas administraciones, pero
nadie soluciona este problema, y evidentemente es un
problema, en este sentido es que decimos que es éste un
desarrollo normativo, por decirlo de alguna forma,
armónico.

Un sexto punto, se mantiene en dos conselleries
diferenciadas, en la Conselleria de Función Pública e
Interior se mantiene lo que sería la protección de menores
y por otro lado prevención y ámbito social se mantiene en
la Conselleria de Presidencia, creemos que resulta no
adecuado, simplemente, dificulta en concreto suma de
recursos, suma de actuaciones, etc.

Asimismo, como séptimo elemento, no se tienen en
cuenta las actuaciones entre las diferentes conselleries, no
sólo intervienen en menores las conselleries de Interior y
Función Pública y la de Presidencia, sino también la
Conselleria de Treball podría influir, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, hay una serie de conselleries
que evidentemente deberían estar más interconectadas, o
nos parece que en el plan debería haber aparecido una
mayor interconexión. Esto es lo que a nuestro modo de ver
definiría lo que sería un plan integral.

Como apartado noveno, lo hemos comentado también,
parece que es un plan apócrifo, es decir, la colaboración ha
sido de diferentes profesionales, pero no hemos sabido
todavía a horas de hoy, no sabemos quién han sido los
encargados, el listado de personas o entidades que han sido
los encargados de la redacción de este plan, y cualquier
plan, como cualquier artículo de prensa tiene un nombre y
unos apellidos, debería tener unos nombres y unos apellidos
que al fin y al cabo son los responsables.
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Y por último, querríamos, no sólo, como dicen los
economistas, hay una parte positiva y cuando dicen, por otra
parte, debemos preocuparnos, nosotros hemos intentado hacerlo
al revés, hemos empezado por la parte de carencias, y ahora al
final daremos un elemento positivo, ya que de una manera más
o menos informal, pero seria, se ha discutido, al menos, como
se suele decir, lo que no se debería hacer, otra cosa es lo que
nosotros aprobemos o no, entendemos que es positivo que haya
habido estas discusiones en las que hemos participado todos los
grupos, que no debería quedar, como se suele decir
vulgarmente, en papel mojado, las resoluciones que se aprueben
en mayor o menor medida, sino que esperemos que este impulso
determinante que planteó el anterior conseller y que mediante
comparecencias y vorágines legislativas se llevó a cabo, esta
vorágine legislativa se pueda trasladar a la vorágine
competencial y a la crematística, por decirlo de alguna forma,
ya que creemos que si estamos en la comunidad autónoma más
rica de España y presumimos de ello con mucha frecuencia,
tendríamos que pensar en la sociedad del futuro que son estos
niños y adolescentes que serán los que, al fin y al cabo, serán
capaces de mantener esta sociedad; si ellos están bien y están
perfectamente atendidos y previamente educados en todos los
ámbitos, esta sociedad será más rica, más culta, más solidaria
y en definitiva será mejor.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Popular, intervé
la Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, el nostre grup vol
manifestar que valora molt positivament que el Govern hagi
remès al Parlament el Pla d'atenció de la infància i adolescència
en risc, perquè el Govern ens ha donat, d'aquesta manera,
l'oportunitat de poder fer un debat entre tots els grups polítics.
Voldríem destacar també el compromís del Govern balear a
presentar el pla, perquè demostra la seva sensibilitat cap a
l'atenció social a la família, a la infància, cap a la promoció del
seu benestar com a principis rectors de la política social i
econòmica establerts a la nostra constitució. El fet que hagin
participat els professionals del treball social i dels serveis
socials de les diferents administracions garanteixen tant la seva
visió objectiva com la seva eficàcia i eficiència.

Dit açò, m'agradaria, un poc en resposta al que els diferents
grups parlamentaris han exposat, dir, ja entrant en el pla
concretament, que aquest pla disposa d'una estructura formal,
en la qual hi figura la finalitat del pla, la legislació, tant la
internacional, com l'estatal com l'autonòmica, les necessitats
definides com a estructura i dinàmica social i demogràfica,
dades existencials, protecció de forma, conclusions, uns
recursos generals especialitzats amb les conclusions pertinents,
i també un desenvolupament de 37 programes. 

A pesar que el nostre grup agraeix el to que han usat els
diferents portaveus de tots els grups, perquè acceptam
evidentment les crítiques, però valoram aquestes crítiques
com enriquidores perquè, al llarg, com ha dit el portaveu del
Grup Socialista, de les sis ponència que s'han desenvolupat,
s'han pogut atracar algunes postures, salvant, per suposat,
les diferències que sempre, malauradament s'hauran de
mantenir. Una vegada esmentada aquesta estructura del pla,
cal dir que aquest pla tampoc no comença de bell nou,
comprenem crítiques que s'han fet per part de diferents
portaveus, però aquest pla si s'ha retardat, cosa que
admetem, ha estat perquè tots els professionals que han
intervingut han aportat unes dades i hi ha unes valoracions
fetes, i també, com he dit abans, aquest pla no començarà de
bell nou, sinó que molts dels programes i moltes d'aquestes
dades i necessitats ja estan recollides i valorades, i alguns
dels programes ja estan posats en marxa.

Respecte d'aquestes crítiques o aportacions, millor dit,
que fan els portaveus dels diferents grups, també vull dir
que el nostre grup ja va manifestar en ponència que no hem
de considerar aquest pla com un document tancat, ni el
Govern ho pretén ni el Grup Parlamentari Popular que li
dóna suport, com deia, no cal considerar que és un pla
tancat, sinó obert i dinàmic i hem de pensar que tendrà una
durada o una temporalització de tres anys, i es podran anar
recollint les modificacions i millores que s'aniran introduint
si es considera adient. Aquest pla es pot enriquir amb nous
programes, es pot elaborar un informe sobre el grau de
compliment de les actuacions realitzades i introduir aquelles
propostes de modificació que siguin necessàries tenint en
compte les noves demandes o necessitats que es vagin
produint. Estam segurs que aquest pla permetrà impulsar i
dinamitzar una política integral adreçada al menor, tal com
el Govern ha demostrat que es compromet, així, de la
mateixa manera que tots els grups parlamentaris han fet
esment d'aquest interès de fer el seguiment i que el pla es
vagi desenvolupant harmònicament i progressivament.

I ja per acabar, m'agradaria, si em permet la Sra.
Presidenta, agrair la presència de l'Hble. Conseller de la
Funció Pública i Interior, que tot i que no intervindrà en
aquesta comissió, sí ha tengut la deferència d'assirtir-hi, així
com el cap de Servei de Menors, el Sr. Espinós, i aprofitant
aquesta avinentesa, pensam que a l'hora de presentar les
propostes de resolució, els tindrem i que l'atracament de
postures, tant per part del Govern com del grup, ja podem
anunciar que seran totes aquelles que al màxim es puguin
aprovar.
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Moltes gràcies, Sra. Alberola.

Acabat el debat, aquesta presidència suspèn la sessió.
S'obrirà un termini de seixanta minuts durant el qual els grups
parlamentaris podran presentar propostes de resolució al registre
de l'Oficialia Major del Parlament i adreçades a la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials. Anuncii, per tant, que
començarà la sessió a les 14 hores i cinc minuts.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomençam la sessió. Vull
informar als grups parlamentaris que han estat admeses totes les
propostes de resolució presentades; totes elles són congruents
amb la matèria objecte de debat. Els grups parlamentaris podran
defensar les seves propostes presentades i després passarem a
la votació segons l'ordre de presentació. 

Per tant, ja podem passar a la defensa d'aquestes propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Mixt. Intervé la
diputada Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La primera esmena que he
presentat va en la mateixa línia del que he defensat en la meva
exposició del pla. Jo deman que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de la Comunitat a fer una quantificació
del pla i una dotació econòmica anual corresponent; entenc que
aquest pla que avui se'ns presenta no tendria sentit si no
tenguéssim una seguretat que hi ha una quantitat econòmica per
tal de dur-lo a terme.

I el segon, també, pens que una vegada que aquest pla
estigui aprovat i estigui quantificat la nostra responsabilitat,
també, és fer-ne un seguiment, i una manera de fer un
seguiment exhaustiu és que aquest parlament rebi, també, una
memòria anual d'aquest pla i així seria forma seriosa perquè
aquest pla vagi endavant, si quantificam i posam una fórmula de
seguiment amb una memòria que es presentaria en aquest
parlament. Res més; moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears intervé el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La primera proposta de resolució
fa referència a l'opinió d'aquest parlament quant que el Pla no
dissenya els plantejaments generals ni l'objectiu final d'aquest
pla. La segona fa referència a la necessitat de dotar aquesta
comunitat d'un pla integral de la infància i adolescència, no
únicament (...) sinó aprofitant la presentació d'aquest de la
infància i adolescència amb risc, demanar un pla integral de la
infància i adolescència en general. La tercera, que hauria
d'haver estat la primera, fa referència que per el fet que no estan
finançats els programes, cap ni un dels 37 programes, tampoc
no hi ha fixació de l'ordre de posada en funcionament dels
programes ni calendari, que el Parlament aprovàs la remissió
d'aquest pla al Govern de la Comunitat Autònoma i que l'instàs
a presentar-lo de bell nou amb l'adequada concreció
pressupostària, de calendari i de prioritat dels programes a
realitzar.

La quarta fa referència a instar el Govern de la Comunitat
Autònoma que, en el marc de les propostes de
desenvolupament normatiu, presenti el calendari d'aquest
desenvolupament i que es pretén realitzar paral•lelament al
termini de realització del pla integral. La cinquena proposta
fa referència a la constatació de la contradicció d'aquestes
polítiques d'infància i adolescència siguin realitzades,
algunes, la majoria, des de la Conselleria de Funció Pública
i Interior i insta el Govern a la creació de la Conselleria de
Benestar Social per assumir, entre d'altres, aquestes
responsabilitats de govern, la necessitat de la creació
d'aquesta conselleria. La sisena fa referència a la necessària
labor del seguiment i avaluació i insta el Govern balear a la
creació d'un equip d'inspecció per al compliment d'aquestes
funcions de veure fins a quin punt es realitzen i s'avaluen els
programes que estan prevists en aquest pla, no només passar
comptes anualment al Parlament sinó que hi hagi també
aquesta inspecció de la realització del Pla.

La setena fa referència a l'opinió que hagi de manifestar
el Parlament de les Illes Balears de la constatació que no
preveu suficientment les prestacions no tècniques, o sigui,
d'ajudes, i instar el Govern balear perquè les inclogui, les
prevegi en aquest pla. La vuitena fa referència al fet que
molts d'ajuntaments de les Illes Balears no disposen de
recursos humans i materials per a la realització de les
funcions previstes en alguns d'aquests programes i insta el
Govern balear a definir la responsabilitat subsidiària dels
consells insulars o del mateix govern per a l'execució
d'aquests programes. La novena fa referència a incloure dins
aquest pla integral una tasca d'unificació de registres i bancs
de dades, de documentació, per al millor seguiment de les
actuacions individualitzades. 

Una altra, la desena, perquè el Parlament es manifesti
d'acord amb el Pla, ja que hi ha altres grups parlamentaris
que el Pla els sembla tan bé, que el Parlament es manifesti
d'acord amb la conclusió del Pla que afirma, respecte dels
recursos humans per fer possible l'efectivitat de les mesures
previstes, si es podria parlar, en tot cas, de falta de personal
suficient per fer front al volum de treball que generen
aquestes unitats, referint a les unitats de treball socials, açò
pot conduir a una baixa eficàcia dels serveis generals i, en
conseqüència, instar el Govern a impulsar una política de
foment d'aquests serveis de prevenció i abordatge precoç de
les situacions de risc i desemparament. L'onzena també per
manifestar-nos d'acord amb una afirmació que hi ha en
aquest pla quan diu que no hi ha serveis de tractament
especialitzats ni places per a menors amb problemàtiques
greus, deficiències físiques i psíquiques, comportaments
dissocials, etc.; de la mateixa manera, es posa de manifest
la manca de recursos de suport a altres mesures de
protecció, com educadors de carrer, serveis terapèutics i de
tractament familiar, etc.; ens mostram d'acord amb aquesta
afirmació del Pla i, en conseqüència, instam el Govern a
impulsar una política de suficiència de recursos per corregir
l'actual situació plantejada en aquest pla.
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La dotzena proposta de resolució fa referència a modificar
el contingut i la forma del Programa 2 per a corregir el
llenguatge de signe repressiu i autoritari que presenta. La
tretzena fa referència a retirar el programa número 5, no retirar
per a sempre, sinó per tornar a incorporar en aquest pla
degudament corregit, ja que l'amplitud i les generalitats que en
aquest programa número 5 es posen de manifest fa impossible
la concreció i, fins i tot, la comprensió d'aquest programa ben
necessari. I la catorzena, incloure dins el programa número 7 els
mecanismes necessaris per assegurar la corresponsabilitat del
Servei de Protecció de menors amb els serveis d'atenció
primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Intervé, pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, intentarem no repetir el debat que hem realitzat abans
quan analitzàvem el Pla. El sentit de les propostes de resolució
que ha presentat el nostre grup, Nacionalista-PSM, van, la
primera, a la necessitat d'adequar els continguts prevists per la
Llei de Protecció integral del menor i de l'Estatut del menor en
el Pla; garantir, també, la necessitat que s'hagi plantejat un
termini d'execució del pla en la seva globalitat, una dotació
pressupostària i també que es plantegin els indicadors
d'avaluació tan necessaris per poder analitzar i després poder
canalitzar les actuacions del pla.

A la proposta de resolució segona demanam al Govern de la
Comunitat Autònoma que garanteixi la posada en funcionament
del Pla Integral d'Atenció a la infància i adolescència en risc, i
que això no impliqui una reducció de recursos humans
actualment dedicats a la implementació dels programes que s'hi
ressenyen i que ja actualment fan feina. A la tercera proposta de
resolució demanam que es potenciïn i creïn programes dirigits
a educadors de carrer per detectar possibles maltractaments
infantils essent, per tant, un instrument més de prevenció. A la
proposta de resolució quarta demanam una priorització dels
programes que estan recollits ja en el Pla Integral d'Atenció a la
infància per tal de facilitar informació complementària a les
diferents administracions que han d'executar aquests programes;
pensam que com més informació tenguin més fàcilment podran
dur a terme aquests programes. 

Pensam que també és necessari, i així ho plantejam a la
proposta de resolució cinquena, la creació d'una comissió de
seguiment per tal d'avaluar aquests programes i analitzar el
grau de compromís de cada administració en la seva
execució, ja que s'ha plantejat que és necessària una
coordinació entre aquestes administracions i també que en
el pla no es planteja la concreció i les tasques que han de
dur cada administració. Pensam que aquesta comissió ha
d'estar formada per representants de la Conselleria de la
Funció Pública i Interior, consells insulars, mancomunitats
i ajuntaments. La sisena i darrera proposta de resolució
demana que es potenciïn programes de prevenció dirigits a
menors en situació de risc d'exclusió social, de tal manera
que s'asseguri una coordinació entre les conselleries de
Sanitat, Consum, Educació, Cultura i Esports i Funció
Pública i Interior, ja que pensam que és necessari implicar
tots els professionals de l'educació, ja pensant en
transferències educatives que rebrem el gener del 98, i els
professionals de sanitat perquè canalitzin aquests
programes. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al Grup Parlamentari
Socialista; intervé el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado,
en concordancia, entendemos, a lo que hemos defendido, 10
propuestas de resolución y podríamos haber presentado 100,
pero el caso es que tampoco podemos cansar. Sí que
queríamos hacer una mención específica que en nuestras
propuestas de resolución, del Grupo Socialista, en ningún
caso se refieren a..., es decir, como hemos dicho no damos
por sentado que esto es un plan sino simplemente unas
iniciales que corresponden a un conjunto de hojas grapadas.

En primer lugar, la primera propuesta de resolución
plantea que el Parlament de les Illes Balears lamenta el
retraso de la remisión de este documento, ya que como
hemos intentado demostrar ha venido con un retraso muy
significativo. En la segunda propuesta de resolución
entendemos que es revisable; de entrada no planteamos una
crítica total, sino simplemente que es revisable, no
planteamos, de entrada, lo que sería más fácil, que sería la
devolución total; es revisable por su indefinición y falta de
concreción y que, en todo caso, habría tres puntos
determinantes que se tendrían que modificar: sería la
actualización de datos, ya que sabemos que se han estado
manejando datos de 1991 cuando hay un censo del 95; la
cuantificación de los programas existentes especificando
recursos necesarios tanto de tipo humano, como de tipo
material, como de tipo temporal, funcional; y remitirlo
juntamente con un plan de financiación específico.
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La tercera propuesta de resolución plantea la necesidad de
impulsar -esta sería una propuesta de resolución blanda, por
decirlo en términos..., no sé en qué términos- todo tipo de
acciones que favorezcan la atención a los menores en situación
de riesgo. En la cuarta propuesta de resolución proponemos que
se solicite al Govern de la Comunitat Autònoma que se
determinen los niveles de la articulación competencial mediante
un circuito, ya que a veces se utilizan, muchas veces, las
palabras y no se implica el significado, es decir, un circuito
completo que realmente cumpla las funciones y que quede en
algo más que dos vocablos que no significan nada, que es como
está en la actualidad. En el apartado quinto planteamos que se
tramite de forma anual una memoria evaluada de los resultados
de todas las acciones que se lleven a cabo para su discusión, las
acciones que lleve a cabo, claramente, la Comunidad
Autónoma.

En la propuesta número 6 reclamamos el desarrollo
normativo adecuado, legal, en el cual se establezcan realmente
los niveles competenciales, especialmente de los consells
insulares i de los ayuntamientos ya que, por el momento, como
todos ustedes saben, hay un problema de indefinición muy
grave que está solapando y muchas veces no dando posibilidad
al despliegue de todos los recursos que hay. En la propuesta
número 7 pretendemos que el ayuntamiento se dirija a los
consells insulares y ayuntamientos para poder llegar a niveles
de coordinación, una vez que se hayan establecido análisis de
las actuaciones por parte de ellos; sería complementaria a la
anterior, ya que como hemos indicado parece que muchas veces
los recursos existen, pero existen unas áreas oscuras donde
nadie interviene y unas áreas excesivamente claras donde todo
el mundo interviene, y esto produce unas disfunciones bastante
importantes en muchos casos. 

La propuesta número 8 es también una propuesta que no sé
si tiene un peso en el sentido de acercar consenso, en el sentido
de constatar la necesidad de incentivar e incrementar todos los
programas de educación prosocial que sean referidos a la
prevención, ya que según toda la normativa actual internacional
la educación prosocial, con todas las especialidades nuevas que
vienen referidas, parece que tendría que dársele un mayor realce
y, por tanto, solicitamos que exista un incremento progresivo en
los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma. En la
propuesta número 9 solicitamos al Govern de la Comunitat
Autònoma -no somos de entrada tan ambiciosos, aunque
probablemente sí que lo haríamos- simplemente la unificación
de acciones; ya nos bastaría con que todas las acciones que se
llevan a cabo con infantes y adolescentes estuvieran unificadas,
independientemente de la conselleria o área en que estuvieran
ubicadas. Y por último, también en concordancia con nuestra
defensa y nuestra opinión, entendemos que el decreto regulador
de la Oficina de defensa del menor es una cosa que no tiene
parangón, no se ha realizado de esta forma en ninguna
comunidad autónoma y, evidentemente, creemos que es
innecesario y, en todo caso, si no se llegara al acuerdo en esta
propuesta de resolución tendríamos otras figuras parlamentarias
para intentar que desaparezca. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Popular
intervé la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les propostes de
resolució que presenta el Grup Parlamentari Popular van en
el sentit de la supressió dins el catàleg de programes, i
aquesta supressió fa referència a qüestions de forma i que
pens que poden ser acceptades per tots els grups, perquè ja
a ponència es va comentar que eren justament el que
comentàvem, aquestes qüestions de forma, que no les
definiré exactament sinó simplement enumerar-les. 

La primera seria una proposta general de substituir a tot
el Pla la Conselleria de Funció Pública i Interior i de la
Direcció General d'Interior per la conselleria i la direcció
general que tengui competències en matèria de menors. La
número 2, com a proposta general substituir a tot el Pla
Inserso per l'Ibas, atès que ja està traspassat a la nostra
comunitat autònoma. 

Les números 3, 4, 5 i 6 correspondrien també al catàleg
de programes: al programa 2 apartat 1, suprimir seria
aconsellable fins a "acció social"; també al punt 3 del
programa 2, llevar des de "professionals" a "atenció social
primària"; número 5 també suprimir les paraules
ritualitzades i llegir-los la cartilla, com el portaveu del Grup
Socialista havia dit en el debat, que també estaríem d'acord
a suprimir-ho; també el punt 6, la proposta de resolució, en
vista fins a necessitat a curt termini, i la proposta de
resolució número 7 suprimir "promulgació de la llei" que
feia referència a voluntariat social, fins al reglament
corresponent i substituir-lo per "coordinar amb les ONG per
tal de crear un voluntariat especialitzat".

A la proposta de resolució número 8 suprimir des d'"els
centres", a l'apartat 2, fins a "carència de recursos": A la
proposta número 9 afegir, faríem una addició que seria
afegir els serveis de pediatria i ginecologia a salut mental,
i la proposta de resolució número 10 en el sentit que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a quantificar el pla. I una darrera que
seria que el nostre grup, atès que valora positivament el Pla
d'Atenció a la infància i a l'adolescència en risc, que el
Parlament també el valori positivament i l'aprovi, aprovi el
Pla Integral d'atenció a la infància i a l'adolescència en risc
1996-1999. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberola. Abans de la votació, hi ha alguna
intervenció per part d'algun grup?

Senyor representant del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Tejero, pot intervenir.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Por cuestión de forma me gustaría
saber si las propuestas de resolución del Grupo Popular son 1,
son 10, son 11..., porque están en dos diferentes. Simplemente
por cuestión de forma. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Alberola, té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hi hauria..., sí, en realitat
serien 11: aquest primer bloc de 10 i la final, que seria demanar
l'aprovació del Pla per part d'aquest parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna intervenció més? Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per una altra qüestió de
forma, a veure si la Mesa ha acceptat les propostes del Grup
Popular que estan presentades a la Mesa d'Assumptes
Institucionals, unes, que no és aquesta mateixa comissió, i
també una altra a la Mesa del Parlament, perquè altres vegades
aquest grup parlamentari ha patit correccions molt semblants i
les hem hagudes de patir i hem de veure si aquesta vegada la
Mesa les ha donat per bones per tenir-ho en compte en futures
ocasions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. La Mesa ha entès que sí, que es
referien a aquest pla; per això les ha admeses. Ara bé, no hi ha
cap problema en el fet que es votin conjuntament aquestes dues
que tenen número de registre diferent. Ho admeten els diferents
grups?

Per tant, passaríem a la votació en l'ordre següent: les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular 3408 i
3415, donat que tots els grups parlamentaris han admès que es
votin conjuntament.

Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grupo Parlamentario
Socialista pide que la propuesta 3415 sea votada
separadamente y que de las 10 propuestas del Grupo
Popular sea votada separadamente la número 10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Tejero, així entenc que es faria en l'ordre
que han entrat exactament en el Registre: votaríem, en
primer lloc, la del Grup Parlamentari Popular 3408, i dins
aquesta 3408 vol que facem votació separada de les nous
primeres i la 10 per separat; és així?

Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida també, de les
propostes de resolució presentades pel Grup Popular,
demanaria votació separada de les números 1, 3 i de la
número...

LA SRA. PRESIDENTA:

Així aquesta presidència interpreta que farem, dins les
propostes de resolució del Grup Popular, la votació una per
una, si els sembla bé. Per tant, si em permeten les senyores
diputades i senyors diputats, i tenint en compte la pressa que
tenen tots, votarem les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular número de registre 3408 una per una.

Després s'entén que podem votar conjuntament la del
Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears; seguidament les
del Grup Mixt... -sí, sí, cada vegada, però just és perquè
entenguin l'ordre- del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
del Grup Parlamentari Popular la 3415 i, finalment, les del
Grup Parlamentari Socialista. 

Ara ja començarem la votació. Passam, per tant, amb
aquest ordre que hem esmentat, a les propostes de resolució
3408, la número 1, del Grup Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

El resultat de la votació ha estat, vots a favor, 12; vots en
contra, 4; abstencions, 1.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada aquesta proposta de
resolució presentada pel Grup Parlamentari Popular. 

Passam a la votació de la número 2 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; vots en contra, cap; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució
número 2.

Passam a la proposta número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; vots en contra, 3; abstencions, per favor?, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda també aprovada aquesta número 3.

Passam a la número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; vots en contra, 6; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovada la número 4.

Passam a la votació de la número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Rialles)

Tornarem repetir la votació. Estam amb la número 5.
Tornam a repetir la 5. La 4 ja està votada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

No veig que aixequin la mà, Sra. Presidenta. A mi em
surten 11 -i aquí hi ha més gent- contra cap, i abstencions 4.
Són 15.

9 i 2, 11, però 9 i en contra cap, i abstencions 4, són 15.
Me'n falten 2. És que si no aixequen la mà, perdonin, però
és impossible.

(Aldarull a la sala).

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria...

EL SR. LLETRAT:

A la número 5 el Grup Popular i el PSM voten a favor;
són 11...

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Nosaltres també.

EL SR. LLETRAT:

Ah, bé, i la Sra. Vidal també? Jo és que no veig que
aixequin la mà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procurin..., demanaria als senyors diputats que expressin
clarament la seva votació. Donarem el resultat de la número
5, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Vots a favor, 13; en contra, cap;
abstencions, 4.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència també queda aprovada aquest punt número
5.

Vots a favor de la número 6.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol repetir el resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT: 

Vots a favor, 10; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment queda aprovat, també, aquest punt número 6.

Passam al número 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al número 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 6; abstencions, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la número 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. PORTELLA I COLL:

A favor, perdó. M'he aixecat tard. Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

A favor el Sr. Portella.

EL SR. LLETRAT:

Perdó. Tretze.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 13; en contra, cap; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, també queda aprovada.

Passam a la 10.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat aquest punt 10.

En l'ordre que he comentat, passarem ara a les propostes
de resolució presentades pel Grup d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Deman als grups parlamentaris si es poden
votar conjuntament.

Sr. Tejero, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Querríamos votación
separada de la 6, que la queremos votar en contra, y después
votación separada de la 7, 12, 13 y 14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tejero. Les 6, 7, 12, 13 i 14, poden ser votades
conjuntament?

EL SR. TEJERO I ISLA:

No, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Hi ha algun grup que ...? Sra. Alberola.
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LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Volem votació separada de la 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència entén que podem votar conjuntament
les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 i 11. La resta de punts, els votarem per
separat. Per tant, punts 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queden rebutjades aquestes propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears.

Passam al punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 14; abstencions, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat el punt 6.

Passam al punt 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 10; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant queda rebutjat el punt 7.

Passam al punt 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Passam al punt 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 3; en contra, 10; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjat aquest punt 12. 

Passam al 13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 3; en contra, 10; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat també aquest punt 13. 

Passam al 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 10; abstencions, 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat el punt 14.

Passam a la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Mixt. Demanaria si poden ser votats
conjuntament els dos punts. Entenc que sí, per tant:



214 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 16 / 15 de maig del 1997

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat aquestes propostes de
resolució del Grup Parlamentari Mixt.

Passam al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Podem
votar conjuntament tots els punts?

Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. demanaríem votació separada del
punt 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 5. Per tant, entén aquesta presidència que podem votar
conjuntament els punts 1, 2, 3, 4 i 6. I per separat el punt 6.

Per tant, vots a favor de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 1, 2, 3, 4 i 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades aquestes propostes.

Passam al punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat aquest punt 5.

Passam ara a les propostes de resolució presentades amb el
número 3415 del Grup Parlamentari Popular. Sra. Alberola, té
la paraula. No vol intervenir. Per tant, podem passar a la
votació?

Tenien dos números de registre perquè hi ha hagut dues
entrades del Grup Parlamentari Popular, com ja he dit
inicialment, per tant, passam a aquesta proposta 3415.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposta de
resolució del Grup Parlamentari Popular.

Passam, finalment, a les propostes de resolució 3416, del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Alberola, té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. demanaríem votació separada
de les propostes de resolució 3 i 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

3 i 5. Per tant, entén aquesta presidència que les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista podrien ser votades conjuntament, en primer lloc
les 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10. És així?

Vots a favor, repetesc, dels punts 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjats, per tant, aquestes propostes de
resolució del Grup Parlamentari Socialista.

Finalment passarem a la votació dels punts 3 i 5.

Vots a favor?

Entén aquesta presidència que queden aprovats per
unanimitat, no? D'acord.
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Bé, moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats,
atesa l'hora que és amb més motiu, i s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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