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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sra. Presidenta. Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Qualcú més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 6761/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes i campanyes
dedicats a consum.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 6761/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes i campanyes
dedicats a consum. Per tal de defensar-la intervé la diputada
Sra. Camps. Té la paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des
del Grup Parlamentari Socialista proposem l’adopció d’unes
mesures molt concretes consistents en el fet que es realitzin
regularment als mitjans de comunicació pública de titularitat
autonòmica programes informatius dedicats a consum, amb la
necessària presència i colAlaboració de les associacions de
consumidors i usuaris de les Illes Balears, per tal que els drets
dels consumidors i usuaris siguin garantits i respectats.

És molt fàcil parlar dels drets dels consumidors en general,
de la informació al consumidor, de la formació d’aquests
consumidors, de la protecció dels seus legítims interessos
econòmics i socials, i estic convençuda que tots els ciutadans
de les Illes Balears saben més o manco que tenen drets com a
consumidors. Però també estic convençuda que si ara mateix
sortim al carrer i demanam a la gent, als ciutadans, si coneixen
el contingut d’aquests drets, que és açò dels drets dels
consumidors, com s’exerceixen, com es poden fer valer, la
resposta de la gran majoria segurament seria que no ho sap o no
contesta. I, clar, de què serveix als ciutadans saber que tenen
uns drets com a consumidors i res més, si desconeixen què
poden exigir quan compren un producte o utilitzen un servei, si
desconeixen que tenen els mateixos drets durant èpoques de
rebaixes que durant la resta de l’any, quan són sotmesos a
campanyes publicitàries agressives en èpoques de fort consum,
d’una forta tendència de consum com pot ser el Nadal, o si
desconeixen com fer valer aquests drets? I aquesta és la realitat
que tenim en aquesta comunitat.

Normalment la protecció del consumidor és entesa pels
ciutadans com una acció reparadora, és a dir, es té la percepció
incorrecta que només es té dret quan s’ha tengut algun tipus de
problema, i a partir d’aquí es té dret a reclamar per ser reparat
aquest dany que s’ha sofert o per ser indemnitzat d’alguna
manera. I açò no és així i ho haurien de saber tots els
consumidors. És clar que la protecció que pretenen les normes,
la protecció que pretenen les lleis, i a la nostra comunitat en

concret la protecció que es preveu a la Llei 1/1998, de 10 de
març, de l’estatut dels consumidors i usuaris, no és pot reduir
només a posar en marxa un sistema de reclamació que dugui
inherent una activitat administrativa merament sancionadora
una volta que s’han vulnerat aquests drets dels consumidors i
se’ls ha ocasionat un perjudici quantificable econòmicament,
sinó que és absolutament necessari desenvolupar polítiques de
consum preventives.

És en aquest marc general del consum en què situam la
proposició no de llei que presentam. Està molt bé que
sapiguem, perquè així ho diu una llei, que s’ha de garantir la
protecció dels drets i dels legítims interessos dels consumidors
i usuaris en el territori de les Illes Balears, i està molt bé que
sapiguem també que les administracions públiques tenen
l’obligació de vetllar i adoptar les mesures que siguin de la seva
competència per aconseguir el compliment de la legislació
vigent amb la finalitat que els drets dels consumidors i usuaris
siguin garantits i respectats, però creim sincerament que açò no
basta. Hem d’anar més enllà i hem d’aconseguir que els
consumidors de les Illes Balears estiguin informats, formats i
protegits amb totes les garanties d’una forma efectiva i no
només teòrica. La informació i la formació dels consumidors
són punt de partida bàsic per tal que la protecció d’aquests
drets sigui efectiva. 

I així ho preveu l’esmentada llei que regula l’estatut del
consumidor. L’apartat b) de l’article 20 d’aquesta norma diu
que les administracions públiques que actuen a l’àmbit
territorial de les Illes Balears promouran l’existència d’espais
divulgatius sobre consum en els mitjans de comunicació, i així
mateix, segons l’apartat a) del mateix article 20, impulsaran la
difusió de la informació als consumidors i usuaris, i concertaran
amb les associacions i organitzacions empresarials fórmules de
participació activa en les campanyes informatives. Aquí tenim
la teoria i tenim també el marc jurídic adient que imposa unes
obligacions molt concretes a les administracions públiques i per
suposat també al Govern de les Illes Balears.

Tenim un mitjà de comunicació pública, també, una ràdio
i una televisió autonòmiques, i per tant també tenim els mitjans,
a part d’aquesta teoria i el marc jurídic.

Així, per tot el que he dit, per tot el que he exposat, el Grup
Parlamentari Socialista presenta aquesta proposició no de llei
en el sentit que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes Balears a donar compliment al previst als apartats
a) i b) de l’article 20 de la Llei 1/98, de 10 de març, de l’estatut
dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i en aquest sentit, entre d’altres mesures que
consideri oportunes, realitzi les accions necessàries perquè amb
la major brevetat possible es realitzin regularment als mitjans
de comunicació pública de titularitat autonòmica programes
informatius dedicats a consum, comptant amb la presència i
colAlaboració de les associacions de consumidors i usuaris de
les Illes Balears.

Per acabar ja, crec sincerament que es tracta d’una proposta
molt clara i molt senzilla, però el més important és que també
crec sincerament que es tracta d’una proposta necessària i útil
per als ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló del
Rosal per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt breument per donar suport a aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. Ens sembla, al grup que jo
represent, una iniciativa necessària i adequada, necessària i
adequada per avançar en el que s’argumenta en el títol i a
l’exposició de motius, és a dir, donar major informació i major
consciència als ciutadans i als usuaris dels seus drets. 

Però ens sembla més necessària i oportuna encara donat que
l’actual estructura de la Direcció de Consum del Govern de les
Illes Balears sembla més virtual que real, està pràcticament
desapareguda de la vida pública. Jo mateix en aquest moment
no sabria dir quina és la persona que exerceix la seva
responsabilitat; ha tancat bona part de les oficines que es varen
obrir en el seu moment; ha anulAlat els fòrums ciutadans i de
debat que en el seu moment es varen crear; en definitiva, és una
d’aquestes assignatures pendents encara per a aquesta
legislatura i per al Govern d’aquesta legislatura. 

Per tant donaria suport a aquesta proposició no de llei per
avançar i per veure si serveix d’empenta per recuperar el temps
perdut, que s’ha perdut durant aquests dos darrers anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com en qualsevol àmbit, el
coneixement i la prevenció són aspectes bàsics per poder
garantir els drets, i en aquest cas dels drets dels consumidors i
usuaris, com molt bé deia la diputada del Grup Socialista que
ha presentat aquesta proposició no de llei, la majoria dels
ciutadans desconeixen quins són els seus drets com a
consumidors, no saben que tenguin drets independentment del
fet que tenguin problemes o no. 

També deia molt bé el portaveu d’Esquerra Unida que la
política de consum d’aquest govern està com a desapareguda;
han tancat tota una sèrie d’oficines amb l’excusa que s’obren
als ajuntaments, i a molts d’ajuntaments la majoria dels que hi
resideixen no saben que existeix una oficina de consum en el
seu ajuntament perquè no hi ha ni un trist cartell que ho indiqui.

Per tant donarem a aquesta proposició no de llei talment
com està escrita. I també recordarem, perquè fa referència
sobretot als apartats a) i b) de l’article 20 i atès que el mitjà de
comunicació de què ens parla és IB3, recordaríem que la llei

està per complir-se en tots els aspectes i volíem recordar
l’apartat e) d’aquest mateix article 20, que diu que s’ha de
promoure la utilització de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, en l’etiquetatge dels productes, que això sí ho fa
IB3, els seus programes estan etiquetats en català, però no a la
informació dels seus programes perquè també hi ha d’anar. Per
tant volem recordar això i també recordar l’apartat e) de
l’article 35, que diu que s’ha de promoure l’edició i la difusió
de vocabularis especialitzats i d’altres materials que facilitin
l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en els contractes i,
en general, en les activitats comercials i professionals. Per tant
en els temes de comerç estam totalment d’acord amb aquesta
proposta, amb la informació als usuaris, i volem recordar que
IB3 també pot fer informació i programes en llengua catalana.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Francesc
Molina i Fresneda per un temps també de 10 minuts.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Parlamentario
Popular compartimos, naturalmente, la preocupación por
garantizar la protección de los derechos y los intereses
legítimos de los consumidores y usuarios del territorio de las
Islas Baleares. 

Esta preocupación nos consta que también la tienen en el
seno del equipo que dirige el Ente Público de Radiotelevisión
de las Islas Baleares. Así queda reflejado en todos y cada uno
de los programas que desde los distintos formatos, ya sean
informativos, divulgativos, infantiles o de entretenimiento, se
preocupan por temas relacionados con el consumo. Uno de los
ejemplos más cercanos y más ilustrativos es el que hace
referencia a la época de rebajas, e el que se recuerda a todos los
consumidores cuáles son sus derechos desde el punto de vista
informativo, ya que últimamente hemos tenido muy cercana la
temporada de rebajas, y prácticamente cada día en los
informativos teníamos alguna noticia relacionada con ellas. Y,
es más, le voy a poner un ejemplo todavía más claro y más
cercano en el tiempo: ayer mismo, programa de IB3 Ràdio A
cuatro bandas, magazine de tarde diario que se emiten de 5 a
8, la directora general de Consumo, Manuela Meseguer, para
todos aquellos que no la conozcan, hablaba de la retirada del
mercado de unos 11.000 objetos peligrosos durante el año
2005. Así pues tenemos esta información cercana e inmediata.
No le puedo ser más cercano en el tiempo con un ejemplo, Sra.
Diputada. Así pues, puedo constatar que la protección al
consumidor es una constante en IB3 y que sus responsables
velan porque lo continúe siendo. 

El que la mayoría de las televisiones públicas, por no decir
todas, hayan tenido o tengan en algún momento un programa o
en mayor medida una sección de algún programa dedicados al
consumo no significa que sea una programación fija de parrilla,
sino que variará en función de la temporada, los formatos, el
enfoque o incluso los presentadores que hay en ese momento.
Por lo tanto, en cuanto a elaborar un programa concreto en IB3
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destinado específicamente al consumo, a nosotros nos parece
que es una iniciativa encomiable que los directivos
seguramente ya la tenían prevista o ya la habrán previsto, pero
entendemos que en los pocos meses que llevan de vida las
emisiones actualmente se está cubriendo y se ha cubierto con
secciones específicas de consumo y protección al consumidor.

En cuanto a contar con la presencia en estos espacios de las
asociaciones de consumidores y usuarios de las Illes Balears,
se ha de recordar que nuestra ley 7/85, de creación del ente
público de Radiotelevisión de las Illes Balears, inspirada en el
estatuto de radiotelevisión de 1984, establece que los grupos
políticos y sociales representativos han de tener acceso a la
antena de los espacios de televisión de las Illes Balears. Por eso
el consejo de administración, de acuerdo con la dirección
general, ha de tener en cuenta criterios objetivos como la
representación parlamentaria, la implantación política, sindical,
social, cultural, y el ámbito territorial de actuación. En estos
momentos el consejo de administración del ente público no ha
conseguido todavía aprobar los criterios necesarios para
establecer la distribución de tiempos de antena entre los grupos
políticos y sociales más significativos. Entre estos grupos se
han de incluir las asociaciones de consumidores y usuarios de
las Illes.

Y ya para concluir debo decirle que sin duda alguna la Ley
1/98, de 10 de marzo, se cumple desde IB3 Ràdio y desde IB3
Televisió abordando habitualmente en los distintos espacios de
corte generalista y de actualidad, magazines, radio y televisión,
debates y reportajes, y sobre todo, sobre todo, en los espacios
informativos, temas relacionados con el consumo y la
protección de los consumidores.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Supòs que vol fer ús de la
paraula. Té la paraula la Sra. Diputada per un temps de 5
minuts. Sra. Camps...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair el suport a aquesta proposició no de llei
dels grups parlamentaris que així ho han anunciat i agrair també
les aportacions fetes per la portaveu del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, que incrementen o augmenten encara
més i milloren l’argumentació que s’ha fet d’aquesta proposició
no de llei.

I quant al Grup Parlamentari Popular entenc que no donen
suport a aquesta proposició no de llei, i crec realment que no
donar suport a aquesta iniciativa és negar als ciutadans de les
Illes Balears uns drets que tenen reconeguts per llei: el dret a la
informació, a l’educació i a la formació en matèria de consum
i protecció dels consumidors, dels seus legítims interessos tant
econòmics com socials.

Que en un moment determinat, en una època determinada
de l’any com poden ser les rebaixes, a IB3 es faci un espot o
una falca a la ràdio per informar els consumidors de dos o tres

drets que tenen durant aquesta època, o que, com ahir mateix,
ho ha apuntat el portaveu del Grup Popular, sortís una notícia
d’una retirada de productes, açò no són més que notícies i fets
puntuals, però de cap manera no entenem nosaltres que siguin
campanyes que fomentin la informació i la formació dels
consumidors de les Illes Balears. Ens ha dit també el portaveu
del Grup Popular que la protecció del consumidor és una
constant a IB3, i no ha pogut fer més que fer referència, només,
que a notícies i a fets puntuals que surten en aquesta televisió.
No ha dit quins són aquests espais concrets i on es manifesta
aquesta constant a IB3. 

Tot el que ens ha dit de la normativa que regula també la
televisió autonòmica és teoria, efectivament, està molt bé i no
és res més que teoria. Vull dir..., perquè sigui efectiva s’ha de
dur a la pràctica, s’ha d’executar i s’han de dur a terme mesures
adients en aquest sentit. Nosaltres demanam que donin
compliment a la normativa, que donin compliment a l’article 20
de l’estatut dels consumidors de les Illes Balears. Entenem que
fins ara no s’ha donat aquest compliment. Li record que aquest
article diu que les administracions públiques que actuen a
l’àmbit de les Illes Balears promouran l’existència d’espais
divulgatius, no d’informació o donant notícies, sinó d’espais
divulgatius sobre consum als mitjans de comunicació i, així
mateix, impulsaran la difusió de la informació als consumidors
i usuaris. Donar una notícia concreta d’un tema concret no és
impulsar la difusió de la informació als consumidors i usuaris.

Som conscients tots que fa molt poc temps que ha nascut
IB3 i a la proposició, encara que hi estàvem temptats, no hem
posat un termini determinat, concret de temps perquè es duguin
a terme aquestes mesures, sinó que posam a la major brevetat
possible, que es duguin a terme les mesures i les gestions i els
tràmits que siguin necessaris amb la major brevetat possible, no
indicam un termini concret. Vull dir que açò simplement és una
excusa.

I demanam que es duguin a terme programes informatius
dedicats a consum de manera regular, regularment,
periòdicament, no de forma concreta quan ve l’època de
rebaixes.

Allò que he dit al portaveu, ja, del Grup Parlamentari
Popular, que entenem que no donar suport a aquesta iniciativa
és negar als ciutadans d’aquestes illes els seus drets com a
consumidors, i potser vostès no creguin que els poders públics
han de fer de la qualitat de vida dels ciutadans una prioritat
però nosaltres sí ho creim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passarem a votació.

Vots a favor de la Proposició no de llei 6761/05?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?
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EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
6761/05

2) Proposició no de llei RGE núm. 7395/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llei de garanties dels
drets de la infància i de l'adolescència de les Illes Balears.

Ara passarem al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent a la proposició no de llei RGE núm. 7395/05, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre llei de garanties dels drets
de la infància i de l’adolescència de les Illes Balears. Per tal de
defensar-la intervé la diputada Sra. Rado per un temps de 10
minuts. Quan vulgui, Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que tots els que som aquí som conscients que la
consideració social de la infància i l’adolescència ha sofert
canvis importants els darrers anys. Avui és unànimement
acceptat que els menors d’edat són subjectes de dret i com a
tals han de ser tractats.

Al nostre país diverses normes afecten els infants i els
adolescents, així com també diversos tractats internacionals,
com la Convenció dels drets dels nins i de les nines de l’any 89
o, més recentment, diverses recomanacions i normatives de la
Comunitat Europea, que han estat ratificades per cert per
l’Estat espanyol i, per tant, afecten totes les comunitats
autònomes competents en aquestes matèries.

A les Illes Balears la legislació vigent té un marcat caràcter
funcional que fa que quedi molt allunyada de les vertaderes
necessitats en relació a les garanties de l’exercici dels drets
infantils i juvenils. Mitjançant aquesta proposició no de llei el
Grup Socialista pretén que es creï en aquesta comunitat
autònoma una legislació que fins ara, i a pesar de les
recomanacions, com he dit abans, de diferents organismes tant
nacionals com internacionals, no ha existit. Volem aclarir,
d’entrada, el que entenem com a llei integral d’infància i
adolescència, que seria un conjunt d’actuacions i normatives
integrades en el marc del sistema públic de serveis socials, que
dins el marc jurídic de la comunitat autònoma fixi garanties de
qualitat i control públic dels serveis de què seran usuaris els
menors, tots els nins i les nines i els joves, i que garanteixi la
capacitat d’aquests menors d’exercir tots els drets que
l’ordenament jurídic els concedeix.

Creim necessària una llei tal com la demanam, ja que els
menors, per la seva especial condició evolutiva de la seva
personalitat, necessiten i mereixen també una especial protecció
jurídica, social i administrativa. Són necessàries actuacions
integrades en el marc del sistema públic de serveis socials amb
la finalitat de promoure el desenvolupament integral del menor
procurant la seva integració tant social com familiar. També
creim important la promoció de la participació dels menors dins

els diferents aspectes de la vida social, i és una responsabilitat
de les administracions fomentar-ho a fi que puguin
experimentar els principis democràtics que marca la nostra
Constitució.

Part important també d’aquesta llei seria la promoció
sanitària, la protecció sanitària dictant normes perquè la
protecció de la salut sigui un dret efectiu dels menors. També,
igual que la protecció sanitària, també l’educativa per garantir
a tots els infants i adolescents el dret efectiu a l’educació, amb
la creació, per exemple, de programes contra l’absentisme
escolar que sabem que existeix i, no obstant això, aquests
menors tenen dret a aquesta educació. La protecció
sociocultural també seria un altre dels temes que s’hauria de
tocar dins aquesta llei evitant publicacions o edicions de
materials audiovisuals que puguin ser nocius per al seu
desenvolupament. Sense oblidar tampoc les garanties jurídiques
que han de gaudir els menors.

Per tot això creim necessària l’elaboració d’una norma amb
visió globalitzadora i que contempli la situació de la infància i
l’adolescència des de la perspectiva del dret i les garanties
necessàries per al seu exercici.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Rosselló del Rosal per un temps de 10
minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
per donar suport des del meu grup a la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista, que no fa més que reconèixer
un buit legal i normatiu que existeix a la nostra comunitat
autònoma, un buit legal i normatiu que afecta un sector
important de la nostra població i que és sense cap dubte
necessari cobrir. Jo no podria entendre de cap de les maneres
que el Grup Popular es negàs a donar suport a aquesta
proposta, supòs que no ho farà, perquè senzillament és una
tasca que tenim pendent, que té aquesta comunitat autònoma
pendent i que s’ha de fer, i que com més prest es faci idò abans
tendrem els deures coberts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, presidenta. També breument per donar
suport a aquesta iniciativa. Supòs que tots els diputats aquí
presents i tots els grups tenim ben clar que els infants i els
adolescents tenen drets i que s’han de garantir aquests drets,
però la legislació que tenim actualment no els garanteix; és una
legislació allunyada de la realitat, amb un repartiment de
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competències no sempre clar a la nostra comunitat; que tota
aquesta creació d’instituts, consorcis, encara ho dificulta més,
què és competència de qui, i la veritat és que molts de
problemes reals que existeixen, en lloc de solucionar-se entre
totes les administracions i entre totes aquestes entitats que s’han
creat darrerament, es passen la pilota una a l’altra i els
problemes no es resolen, i els infants queden desprotegits.

Per tant pensam que aquesta normativa, aquesta legislació
és molt, molt necessària; també esperam que el Grup Popular
s’uneixi a aquesta necessitat i voti afirmativament per dur
endavant aquesta legislació, una legislació que evidentment ha
d’anar acompanyada de finançament, perquè si només posam
la teoria i no hi ha mesures i fons per dur-ho a la pràctica de
poc servirà. Però com a mínim, si quedàs ben clara de qui és la
competència, quan es conculca algun dret d’aquests infants els
pares, els veïnats i la societat podrien demanar explicacions a
l’administració que li toca i ara, quan hi vas, normalment la que
rep sempre és l’ajuntament perquè és el més proper als
ciutadans i és al que li costa més no actuar, però no té els
suficients mitjans per fer-ho. Per tant és bàsic que s’aclareixi
quines són les competències, com s’ha de fer cada cosa i qui ho
ha de finançar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Carolina Torres per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, jo
tampoc no faré servir tot el meu temps perquè crec que és un
tema que no necessita molt de debat, ja que és un tema en què
tots els grups estam d’acord.

He de dir que des del Grup Parlamentari Popular compartim
completament allò que proposa el Grup Socialista a la seva
proposició no de llei, a més en el fons. De fet el Govern de les
Illes no és aliè a la situació de la infància i de l’adolescència
d’aquestes illes; tant és així que la consellera de Presidència i
Esports, que és també presidenta del Consell Infància i Família
de les Illes Balears, mitjançant acord del 14 de setembre del
2005, establí justament com a punt de l’ordre del dia en el
plenari de 29 de setembre del 2005 d’aquest mateix òrgan
colAlegiat justament a proposta d’un dels vocals, el relatiu a
l’estudi de proposta i normativa de la situació de la infància a
la nostra comunitat i el seu tractament integral, de la qual cosa
s’acordà que es prengués en consideració la proposta d’enllestir
una llei integral relativa als drets del menor i, a continuació i
conseqüentment amb això, la consellera de Presidència i
Esports va prendre la decisió d’impulsar l’elaboració d’un
avantprojecte de llei sobre aquest tema.

L’elaboració d’aquest avantprojecte de llei integral
d’atenció i dels drets dels menors de les Illes Balears ha estat
encarregada a l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
d’acord amb les competències que aquesta oficina té establertes
i amb l’objectiu que es pugui seguir la tramitació prevista per

les iniciatives legislatives que impulsa el Govern de les Illes
Balears.

Per tant ja s’està treballant en aquest tema. Ara mateix
aquesta llei està en període d’esborrany i per tant, Sra. Rado, jo
demanaria al seu grup que retiràs aquesta proposició no de llei.
El que creim des del nostre grup és que és més que evident que
el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de
Presidència i Esports, té molt d’interès en el fet que aquesta llei
arribi a aquest parlament dins aquesta legislatura, el més prest
possible. El que passa és que no està tan clar que pugui ser dins
un termini concret. Per això, si no retiren la proposta, jo com a
darrer intent per no votar en contra d’una cosa en què estam
tots a favor, faria una esmena in voce a la seva proposta
d’acord; així, allà on posa “en un termini de tres mesos”,
canviar-ho per “dins aquesta legislatura”. Si accepta això
votarem a favor; en cas contrari votaríem en contra, perquè el
que no voldríem seria que s’incomplís un acord del Parlament.
Encara no sabem si aquest esborrany estarà llest en dos, tres o
sis mesos. Jo crec que el més important és que es faci aquesta
llei; està demostrat que el Govern té voluntat de fer-la i, per
tant, que es faci aquesta llei el més prest possible i que es faci
bé, no només la condicionem amb el temps, que no es posi un
termini tan reduït perquè deixa molt poc marge per treballar-la
millor i per consensuar-la entre els sectors, si així pertoca.

Així, doncs, aquí damunt queda la proposta del Grup
Popular. Esper que l’accepti i que aquesta proposició no de llei
es pugui aprovar per unanimitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula pel grup
proposant la Sra. Rado per un temps de 5 minuts, si el vol
emprar.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport
explícit d’Esquerra Unida i Els Verds i del PSM-Entesa
Nacionalista, i també agrair, com no pot ser d’altra manera, la
voluntat d’acord manifestada pel Partit Popular. També crec
que ens hem de felicitar avui que el Partit Popular també vegi
la necessitat de crear una normativa per cobrir aquest buit que
té aquesta comunitat autònoma.

Efectivament, jo crec que podem acceptar la seva esmena
i ens agradaria que, efectivament, dins aquesta legislatura
poguéssim tenir una llei, que he de dir, la diputada que m’ha
contestat del Partit Popular, no n’ha fet esment, ella ha parlat
de llei dels menors; a mi m’agradaria que fos una llei d’infància
i adolescència, perquè creim és molt difícil separar aquestes
dues edats i, a més, creim que han d’anar coordinades les
accions des d’una edat, que pot ser de menys de 12 anys fins a
18 anys, i per tant, de totes maneres farem un vot de confiança,
i esperam que, tal com ella ha anunciat dins aquesta legislatura,
puguem aprovar una llei que, en definitiva, serà per al benestar
dels menors d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Així, pel que entenc, no es retira,
sinó que acceptaran l’esmena in voce. Per tant, passaríem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7395/05, amb
aquesta esmena.

Per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies.

I, una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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