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EL SR. PRESIDENT:

...demanaria en primer lloc si es produeixen substitucions?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Aina Salom.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8215/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació de

defensa del menor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui

consistent en la proposició no de llei RGE núm. 8215/04

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació

del Defensor del Menor. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rado

per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per aquestes

correccions en la pronuncia del meu llinatge. Bé, senyores i

senyors diputats, l’any 1997 en aquesta comunitat se va fer un

gran pas seguint una mica les recomanacions de l’ONU damunt

els drets dels nins, se va crear l’Oficina de Defensa dels Drets

del Menor. Aquesta oficina ha vengut funcionant fins ara i tots

saben que té encomanades les funcions de salvaguardar els

interessos dels nins i nines d’aquesta comunitat. Creim que

aquesta oficina ha fet la seva tasca fins ara, però també creim

que ha arribat el moment de fer una passa més endavant i crear

vertaderament la figura del Defensor del Menor.

Creim que seria bo i recomanable fer-ho així perquè per una

banda donaria compliment a tot un seguit de recomanacions

que ha fet tan la Comunitat Europea, el Parlament Europeu més

concretament i també per exemple la Comissió d’Interior i

Funció Pública del Senat en una de les seves reunions per

tractar temes relacionats amb menors el juliol del 99, allà on se

recomanava a totes les comunitats autònomes nomenessin, o

creessin la figura del Defensor del Menor. Duim aquesta moció

perquè també estam convençuts que com passa a totes les

comunitats autònomes que han regulat aquest tema de la

defensa dels menors, que ho han fet a través d’una figura com

aquesta, ja que per una banda creim que dóna més

independència de cara a l’administració, aquesta oficina en

aquests moments depèn de l’administració, concretament de la

Conselleria de Funció Pública, creim que un defensor, com un

Síndic de Greuges, com qualsevol d’aquestes figures de

defensa de qualsevol ciutadà o ciutadana, creim que és molt

més convenient que tengui una independència i que no se pugui

posar en dubte per cap banda. A part de què tendria també una

major seguretat jurídica. 

Per això creim que crear la figura del menor per una llei

lligada al poder legislatiu, en aquest cas el Parlament de les

Illes Balears, tendria l’eficàcia necessària i que en aquests

moments de vegades trobam a faltar a l’Oficina de Defensa del

Menor. Com ja he dit abans, les altres comunitats s’ha

reglamentat sempre a través d’una figura lligada al Parlament,

unes vegades com és al Parlament andalús lligat al Defensor del

Poble i a altres comunitats com la Comunitat de Madrid s’ha

creat com a figura independent, però sempre lligada al poder

legislatiu i mai com una figura depenent d’alguna manera de

l’administració, perquè tots sabem que, encara que no és

desitjable, de vegades això té determinades servituds que si no

és bo per a qualsevol tema encara ho és menys quan tractam de

menors. 

Per tant, duim aquí aquesta proposició i esperam que tengui

el suport de les senyores i senyors diputats a fi de què en un

termini de 6 mesos el Govern ens pugui presentar una llei que

vagi encaminada cap a la creació del Defensor del Menor,

lligada al Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tal de fixar la posició de menor a major, per

part del Grup Parlamentari Mixt..., que estigui representant. Per

tant, per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

M’estalviaré temps d’aquests 10 minuts perquè crec que els

arguments que ha utilitzat la utilitzat la diputada que m’ha

precedit en l’ús de la paraula cauen pel seu propi pes. A més,

jo crec que el debat sobre la conveniència i la necessitat de

l’existència del Defensor del Menor, vinculat directament al

poder legislatiu i no al Govern, crec que és assumit per tots els

diputats que estam aquí, o les vegades que s’ha discutit aquest

tema no hi ha contradicció. En tot cas la contradicció se sol

situar en si aquesta figura ha de formar part de l’Oficina del

Síndic de Greuges dins l’estructura del Defensor del Poble, o

Síndic de Greuges, o ha de tenir autonomia pròpia. La veritat

és que jo crec que la fórmula adequada és la d’autonomia

pròpia, com té la Comunitat de Madrid i així ho he defensat a

altres ocasions i ho defens ara.

Però de totes formes crec que hi ha un altre argument, crec

que és un altre argument a favor de defensar aquesta fórmula i

és que l’estancament que tenim en el Parlament entorn a la

figura del Síndic de Greuges, que no és d’aquesta legislatura,

sinó que és de l’anterior i d’aquesta legislatura molt diferent en

la composició majoritària de la cambra, la qual cosa dóna a

entendre que algun element voldrà fer-la perquè aquesta figura

no avanci ni per una banda ni per l’altra. Jo crec que seguir

esperant que això es desbloquegi per posar en marxa una

Oficina de Defensor del Menor, que és una figura cada vegada

més necessari, han sortit a la llum temes de videojocs que

són..., els temes audiovisuals són senzillament terribles en

aquest moment, tenen un pes enorme dins la nostra societat en

relació als menors. 

L’altre dia sortia una enquesta de violència als instituts feta

per un sindicat, és veritat que era de tot l’Estat i no d’aquí, però

m’imagín que el corresponent aquí ens afectarà igual. Hi ha una

problemàtica en aquests moments greu, important i jo crec que
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la figura d’una persona de reconegut prestigi que depengui i

doni comptes directament al Parlament per a la defensa d’un

dret tan específic, tan extraordinàriament humà, un dret humà

tan clar com és el dret del menor, valdria la pena posar-lo en

marxa quan abans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró

per un temps de 10 minuts. Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No utilitzaré els 10 minuts perquè

poca cosa se pot afegir a allò que ja s’ha dit per part dels

portaveus que han parlat abans. Només reiterar que una figura

d’aquestes característiques equiparable al Defensor del Poble

o al Síndic de Greuges, pensam que sí hauria de ser totalment

independent del poder executiu. Per tant, depenent de les

institucions legislatives, en el nostre cas el Parlament. Pensam

que això donaria més eficàcia en les actuacions i a part també

evitaria possibles susceptibilitats que se puguin crear sobre la

possible utilització política o no d’aquest càrrec.

Per tant, són moltes les problemàtiques que existeixen en

aquestes illes sobre temes dels menors, són moltes les coses

que s’han de prevenir i algunes altres actuar, com ja estan en

marxa i pensam que fa necessari aquesta independència del

Govern del Defensor del Menor. Per tant, donarem suport a la

creació d’aquesta figura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres per un temps

de 10 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. És

veritat que hi ha una percepció generalitzada de la necessitat

d’establir mecanismes d’especial protecció de les persones

menors, perquè es un dels colAlectius més vulnerables i amb

menor capacitat de resposta a les conculcacions que dels seus

drets es poden produir. En els darrers 20 anys s’han creat

distintes figures de defensa del menor, fonamentalment a

Europa, que responen a naturaleses jurídiques molt diferents,

amb una senya d’identitat comú, la seva educació per a la

protecció dels drets de les persones menors. Moltes d’aquestes

figures de defensa del menor depenen, o són nomenades per

l’executiu i en alguns casos estan vinculats a ministeris

específics sobre els menors i rendeixen comptes mitjançant un

informe anual davant l’executiu. 

Per exemple l’Oficina del Menor de Noruega, que fou la

primera creada en tot el món l’any 1981 i ha servit de model a

la resta de defensors, aquesta figura es troba vinculada

administrativament al Ministeri per a Afers del Nin i de la

Família, davant qui emet un informe anual sobre les seves

activitats. A més del cas de Noruega, estan també els casos de

Suècia, Islàndia, França, Luxemburg, Guatemala. Costa Rica o

Perú. En aquests països la figura del defensor de les persones

menors, a pesar de ser creades per una llei específica del

Parlament, no són elegits per aquest sinó normalment el

Govern, el seu President, o algun ministeri concret. Entre altres

països les figures del defensor de les persones menors estan

creat per lleis de protecció de la infància, és el cas de Nova

Zelanda, Àustria i Ontario (Canadà). Per citar més casos hi ha

altres països allà on les figures del defensor s’ubiquen a

institucions públiques ja existents. Per citar exemples,

Dinamarca té el Concili Nacional per als Nins i està ubicat al

Ministeri d’Afers Socials. A Alemanya la defensa dels nins es

realitza mitjançant la Comissió per a la Infància del Parlament.

I per últim també hi ha països, com és el cas de Finlàndia, allà

on el defensor està constituït i dirigit per organitzacions no

governamentals.

Curiosament en els exemples citats no n’hi ha cap que sigui

comissionat parlamentari stricto sensu i que presenti un

informe davant el Parlament, com seria el cas del Defensor del

Menor de la Comunitat de Madrid. Al igual que a molts de

països, les comunitats autònomes de l’Estat espanyol han fet

lleis que han previst de formes diferents la protecció de la

infància. Algunes comunitats autònomes varen establir en els

seus respectius estatuts d’autonomia la creació de comissionats

parlamentaris autonòmics, semblants a la figura del Defensor

del Poble, amb qui comparteixen les seves notes

característiques, si bé referides al seu propi àmbit d’actuació.

En alguns casos conviuen defensors generalistes de naturalesa

parlamentària amb defensors sectorials integrats, o dependents

de departaments, o unitats administratives. Però (...) estatutària

de la nostra comunitat, l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia,

“el Parlament mitjançant una llei podrà crear una institució

semblant a la que preveu l’article 54 de al Constitució

Espanyola per a la defensa dels drets i dels deures fonamentals.

Aquesta institució actuarà en coordinació amb el Defensor del

Poble”.

La creació d’un defensor parlamentari sectorial a les Illes

Balears s’apartaria del model constitucional al qual l’Estatut

d’Autonomia d’aquesta comunitat es remet, per tant, no es

podria parlar d’una institució semblant, sinó d’una institució

diferent. Aquesta figura seria inèdita perquè se crearia un

defensor sectorial quan ja n’hi ha un de caràcter general, el

Síndic de Greuges de la comunitat autònoma de les Illes

Balears. En canvi, l’Estatut d’Autonomia de la comunitat

autònoma de Madrid no estableix la creació d’una figura

similar a la de l’article 54 de la Constitució Espanyola, tal i

com passa amb bona part dels estatuts d’autonomia de les

comunitats autònomes i com passa en el nostre Estatut. La

comunitat autònoma de Madrid aposta per crear un defensor

sectorial com a comissionat parlamentari i desestima la

possibilitat de crear un defensor generalista, tal vegada perquè

el Defensor del Poble de l’Estat té la seu a Madrid i considera

que els drets dels ciutadans d’aquesta comunitat estan

suficientment coberts amb la presència d’aquesta institució.

Hem de dir que no sempre la concurrència d’una

multiplicitat d’instruments de defensa suposa un marc més
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garantista per als drets dels ciutadans. Els defensors del poble

han mantingut sempre que s’ha abordat aquesta qüestió que

l’important no és tan crear noves estructures com defensar els

ciutadans i prestar una atenció especial als problemes

addicionals que puguin plantejar-se per las circumstància de ser

menor, de ser dona, de ser estranger, o qualsevol altra condició

que pugui suposar una major vulnerabilitat dels drets, cosa que

exigiria intensificar el grau de protecció existent. 

En aquest sentit des del nostre grup pensam que només

estaria justificada la creació d’una estructura específica quan es

constatés que les que hi ha actualment són insuficients o no

compleixen adequadament la seva funció. Avui es manté en

vigor el Decret 16/97, de 30 de gener, que crea l’Oficina de

Defensa del Dret del Menor i que té les funcions pròpies d’un

defensor del menor autonòmic, però que no està al legislatiu

sinó a l’executiu, concretament a la Conselleria de Presidència

i Esports. Així no només per qüestió de legalitat sinó també

d’eficàcia i d’optimització dels serveis públics, no sembla

justificada la creació d’una nova estructura que concorri

competencialment amb la existent, amb una idèntica finalitat

garantista i amb instruments que també són idèntics. 

Per això no donarem suport a la seva proposició no de llei,

tot i que coincidim en l’esperit que aquesta planteja. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup

proposant? Té la paraula la Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el suport dels

grups que han manifestat el seu suport, valgui la redundància,

en aquesta proposició de llei. I lamentar molt profundament el

no suport a aquesta proposició del Partit Popular. Crec que és

un error greu perquè les raons que ha donat la diputada

representant del Partit Popular segurament se podria enredat

d’una amb una, de fet alguns dels defensors que ha anomenat

dels països sud-americans, no és exactament així com ella ha

comentat, però bé.

Jo no entraré en polèmica amb vostè de com s’ha regulat a

determinats països, o si a Finlàndia va ser el primer, o si al

Canadà se va fer millor i ha estat el model. Jo crec que en una

qüestió d’aquestes val més que ens centrem en la necessitat o

no d’aquesta figura i per què. Jo he intentat explicar-li en la

meva primera intervenció, segurament no ho he fet massa bé

perquè sinó crec que vostè i el seu grup haurien d’haver vist en

realitat la necessitat de canviar aquesta figura, o aquesta oficina

que tenim en aquests moments.

Vostè ha dit en un moment donat que això seria anar en

contra de la figura del Síndic de Greuges. A mi m’ha estranyat

molt perquè que jo sàpiga i ho he comentat amb la meva

companya de seient, desgraciadament també ho ha manifestat

el representant d’Esquerra Unida, no s’ha pogut arribar a un

consens, pareix, perquè aquesta comunitat gaudeixi d’un Síndic

de Greuges. O sigui que en aquests moments no tenim Síndic

de Gregues, per tant, difícilment entraria en contradicció amb

aquesta figura.

I després vostè m’ha dit que només li donarien suport si

realment veiessin la necessitat, o si veiessin que l’oficina no

compleix en allò que creuen que ha de ser. Jo crec que en

aquests moments li podria fer una llista molt llarga i

segurament al llarg d’aquesta legislatura sortirà aquest tema.

Però segons el sentit del Grup Socialista i per allò que ens

arriba de la ciutadania, en aquests moments l’Oficina del

Defensor del Menor té unes greus mancances perquè, com

també ja s’ha dit aquí, hi ha situacions vertaderament

escandaloses i que ningú, i en aquest cas hauria de ser l’oficina

que hi prengués part, no sap o no contesta.

Per altra banda, vostè sap i jo li ho he dit, que un defensor

del menor que depèn d’una administració d’alguna manera

sempre se veu implicat a determinades servituds, servituds que

en algun moment no se poden obviar, però hi són, no? vostè

m’explicarà que si aquest defensor del menor ha de denunciar

alguna situació greu, de risc, o de maltractament, o d’altres

qüestions que puguin tenir determinats centres pertanyents a la

mateixa conselleria. Sra. Diputada, vostè veurà que en això no

arribaríem molt enfora, crec que no fa falta donar més

explicacions.

Per tant, només dir que lament profundament que no donin

suport a aquesta proposició perquè crec que hagués estat una

bona cosa per a aquesta comunitat, però sobretot per als menors

d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Així doncs passarem a la

votació de la proposició no de llei RGE núm. 8215/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

8215/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8216/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes del 50%

de les despeses ocasionades pels tràmits d'adopció o acollida

de menors.

Passam idò al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relativa a la proposició no de llei RGE núm. 8216/04
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presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

del 50% de les despeses ocasionades pels tràmits d’adopció, o

acollida dels menors. Per a la seva defensa té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Rado per part del Grup Parlamentari Socialista

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vostès

saben que tan a Balears com a la resta de l’Estat espanyol en

aquests moments hi ha una regressió demogràfica bastant

important, en part deguda a qüestions de la mateixa societat i

per altra banda a problemes que s’han explicat i que ja hem

sentit molt als mitjans de comunicació d’infertilitat. Moltes

famílies recorren a mètodes de reproducció assistida per

aconseguir tenir una descendència que desitgen. Altres però

opten per l’adopció, que és una de les fórmules que també hi

ha, a fi de què els pares que no poden tenir fills puguin

d’alguna manera realitzar el seu desig de ser pares.

Dins l’adopció, també saben tots vostès que hi ha dues

modalitats, l’adopció nacional i l’adopció internacional.

L’adopció nacional és un procés llarg i difícil en aquesta

comunitat i crec que hem de dir que sortosament és així i

m’explicaré. El nombre de nins i nines susceptibles de ser

adoptats en aquesta comunitat, degut sobretot a la cobertura

social que d’alguna manera gaudeixen les famílies, encara que

no tanta protecció com seria desitjable, però sí que tenen una

certa protecció aquestes famílies. I per una altra banda el fet de

què puguin gaudir d’un control de natalitat que evita tenir un

fill no desitja, això com a conseqüència fa que els susceptibles

de ser adoptats siguin molt pocs els nins que puguin estar a les

diferents institucions. Per tant, cada vegada més les adopcions

se dirigeixen cap a altres països amb una situació més precària

que la dels països del nostre entorn. Això no només passa aquí,

sinó que és una situació corrent a tots els països europeus i que

a més ja se varen veure amb aquesta situació molt abans que

nosaltres. 

Aquesta adopció internacional com podran comprendre, els

pares i les famílies que opten per aquesta determinada forma

d’adopció han d’assumir unes despeses que d’altra manera no

haurien d’assumir, però que poden arribar en aquests moments

a Balears a una despesa de 9.125 euros de mitjana, però que hi

ha casos en què arriben als 24.000, depenent del país allà on se

faci aquesta adopció. Per tant, vostès veuran que moltes

famílies, encara que tenguin recursos per criar aquest nin, que

és allò que demana en definitiva la llei, que els pares que facin

una solAlicitud d’adopció tenguin medis econòmics suficients

per donar-li una educació i per donar-li tot allò que aquest

infant necessita, si que no en tenen per fer una despesa d’aquest

tipus que representa, com vostès saben, una quantitat de

milions, tal vegada si ho deim en pessetes, són més de 4

milions de pessetes i moltes famílies es veuen en una situació

difícil. Aquestes famílies no tenen cap suport econòmic, així

com per exemple no deim de cap manera que no s’hagi de fer

així, però totes les tècniques de reproducció assistida sí que han

tengut per part de l’Estat unes inversions, que creim que estan

absolutament justificades i creim que s’han d’augmentar, en

canvi aquests altres que opten per aquest altre tipus de

paternitat no tenen aquest suport de l’administració.

I no només això, sinó que creim que en aquests moments hi

ha una discriminació territorial perquè moltes comunitats

autònomes sí que ja tenen previst uns ajuts per a aquestes

famílies, el que fa que més fàcilment es puguin decidir per una

adopció internacional sense necessitat d’haver de demanar un

préstec, que de vegades és difícil de retornar. Jo deia que hi ha

discriminacions entre les diferents comunitats autònomes, però

també i supòs que vostès tots ho saben, que fins i tot hi ha

discriminacions dins la nostra mateixa comunitat. Hi ha al

manco un ajuntament, l’Ajuntament de Calvià que sí té unes

ajudes específiques per als habitants del seu municipi per

ajudar-los precisament a fer front a aquestes despeses

d’adopció, referent als viatges i a tots els tràmits que s’han de

fer per arribar a tenir aquests fills tan desitjats sempre en

aquests casos.

Per això nosaltres avui presentam aquesta proposició no de

llei, en definitiva per evitar una discriminació que creim que no

hi ha de ser. Per tant, fer que l’administració aporti uns ajuts

perquè les famílies no tenguin tantes dificultats a l’hora d’haver

d’anar, de vegades, a països molt allunyats per fer aquestes

adopcions internacionals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Torn de fixació de posició? Per part del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt

breument per donar suport a la proposició no de llei presentada

pel Grup Socialista. Jo crec que avui en dia tots coneixem casos

de gent que s’acull a l’adopció internacional per satisfer unes

aspiracions, unes necessitats. I que donada les despeses que

comporta aquesta gestió, senzillament això fa una discriminació

negativa en el si de la societat perquè determinats nivells

d’ingressos ho poden assumir i altres determinats nivells no. 

Per tant, seria de justícia crec jo, establir un mecanisme que

regulés i facilités aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari del

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra.

Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. També anunciam que donarem

suport a aquesta proposició no de llei. Les despeses inicials, ja

ho ha explicat la portaveu del Grup Socialista, són molt

elevades i pensam que aquest acte de generositat que suposa

l’adopció no s’ha de veure penat per damunt de tenir un fill

biològic, perquè quan tens problemes de concepció d’un fill

biològic, l’Estat a través del sistema sanitari o l’administració

a través dels sistemes de salut, assumeix la major part, o la
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totalitat de la despesa. I en canvi, a l’hora de tenir un fill

adoptiu això no és així.

Per tant, per evitar les dificultats d’aquestes grans despeses

inicials als pares i sobretot per garantir els drets dels infants a

poder tenir una família i una llar en condicions, nosaltres

donarem suport a aquesta proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Binimelis per

un temps de 10 minuts.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En

resposta a la proposició no de llei que presenta el Grup

Socialista, el Grup Parlamentari Popular pensa que els recursos

públics han d’anar adreçats a ajudar a aquells colAlectius de la

població que més ho necessiten i que tenen unes circumstàncies

econòmiques més difícils.

Així i tot, permeti’m que els recordi els 4 principis bàsics

recollits en la vigent Llei Orgànica 1/1996 de protecció del

menor i que aquest Govern té molt clares i que alguns diputats

haurien d’haver almenys assimilat en 4 anys. L’adopció,

l’acolliment familiar i en general, totes les figures jurídiques

previstes al Codi Civil són uns instruments de protecció per als

menors, no existeix consagrat en el Codi Civil ni en cap altra

llei el dret de la paternitat adoptiva. El principal dret del menor

és el de poder néixer dins la seva família d’origen,

l’administració virtut d’aquest dret, té l’obligació de palAliar i

suportar tots els esforços de les famílies d’origen envers de la

criança dels seus fills, compensant desigualtats i evitant

situacions d’exclusió social. No obstant això, malauradament

hi ha vegades que en el nucli familiar d’origen és perjudicial o

està maltractat; s’ha de cercar un altre nucli familiar temporal

o permanent per al menor. També a les nostres illes hi ha

menors que necessiten ser adoptats.

Relacionat amb l’anterior, l’administració té l’obligació de

mantenir la solidaritat entre els països. Els infants tenen el dret

de residir en el seu país d’origen i és obligació dels països

desenvolupats ajudar-los a promoure les condicions de progrés

personal, econòmic, social que permetin el respecte dels drets

dels menors, inclòs el de no ser expatriats.

L’adopció del menor de països estrangers, no obstant, és

una realitat i s’han de realitzar en els casos necessaris, amb les

garanties legals previstes a convenis internacionals. El paper de

l’administració, doncs, ha de ser el de garantir l’absolut

respecte a la legalitat, el control de les entitats colAlaboradores

en matèria d’adopció internacional i d’altres, la màxima

informació, formació, preparació dels adoptants per afrontar el

que comporta una adopció, la ferma persecució de les

irregularitats.

Senyora diputada, el Grup Parlamentari Popular no votarà

a favor de la seva proposta, tot i que respectam la decisió dels

adoptants, sempre que sigui per al benestar dels menors i dins

la legalitat vigent. Vagi per endavant tots els respectes per les

comunitats i ajuntaments que palAlien els seus esforços dels

seus ciutadans. Els consells insulars, que tenen competència en

l’adopció, són els que subvencionen el procés d’idoneïtat. No

obstant, supòs que saben que el Govern fa un esborrany per

modificar el Decret 45/2003, de 2 de maig, pel qual es regulen

els acolliments familiars i les adopcions; un dels seus apartats

fa referència que els acolliments podran ser remunerats. Per

tant, nosaltres els votarem en contra i esperarem aquesta llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Binimelis. Vol fer ús de la paraula per

contradiccions la Sra. Rado? Idò té cinc minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la veritat és que no sé

per on començar, perquè crec que, no sé si ha vist la

proposició, jo no he parlat en cap moment d’acolliments; els

acolliments poden ser remunerats, però no té res a veure una

cosa amb l’altra. I també donar-li una informació, aquest decret

de què vostè ens parla ja ha estat publicat, per tant ja està en

vigor. Per cert, no està en vigor, està publicat, està publicat en

el butlletí oficial, per cert amb unes modificacions que no creim

que siguin massa escaients, però això serà el tema per a un altre

dia.

Vostè és que, en realitat, no ha entrat al fons del

plantejament que jo li feia; vostè me diu que els infants han

d’estar amb la seva família, jo també ho crec, jo crec que és el

primer que hem de fer, han d’estar amb el pare, amb la mare o

amb la seva família; han d’estar al seu país, efectivament, i tant

que sí, però i què feim quan això no és possible? Senzillament

ens quedam llegint, com ha fet vostè, la teoria? Jo la teoria ja

me la sé, però després hi ha una pràctica i això és el que

nosaltres volíem intentar: donar-li, no la solució total, la

solucions totals no n’hi ha, però sí palAliar determinades

qüestions, Sra. Diputada.

Vostè m’ha comentat que si el consell insular, tal, vostè sap

que la idoneïtat no subvenciona res el consell insular, perquè la

idoneïtat és una qüestió que és un procés administratiu

absolutament gratuït, per tant aquí no hi ha cap tipus de

subvenció, faltaria més que no ho fos per altra banda.

I també m’ha parlat, en un altre cas, del control de les

ECAI; jo aquí, tot i que no és el tema, però ja que vostè l’ha

tret, sí que li voldria dir: no és competència d’aquest Parlament,

però sí del consell insular, i ja que vostè ho ha tret, doncs jo

també estaria d’acord amb vostè que el que s’ha de fer, entre

d’altres coses també, és el control d’aquestes ECAI que en

aquests moments no hi és. I això, Sra. Diputada, si no d’aquest

Parlament, sí que pertany almanco a persones del seu partit.

Per tant, lamentar que no donin suport perquè nosaltres aquí

plantejàvem una ajuda equivalent al 50%. Creim que si vostès

ens haguessin plantejat qualsevol altre tipus d’ajudes, una

esmena, nosaltres hi haguéssim pogut estar d’acord; però vostès

s’estimen més tancar-se en banda, amb aquestes qüestions



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 10 / 17 de febrer del 2005 107

 

socials de vegades no ho acab d’entendre, però bé. Això és així

i lament que no li donin suport.

Per altra banda, i com no pot ser d’altra manera, agrair al

PSM i a Esquerra Unida i a Els Verds el suport a la proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam doncs a la votació de la Proposició no de

llei RGE núm. 8216/04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

8216/04.

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

Gràcies.
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