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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d'avui i, en primer lloc, deman disculpes pel retard, ha estat, bé,
una força, bé no m'havia passat mai, deman disculpes i agraesc
la paciència que heu tingut, i demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. President, Rosa Maria Alberdi substitueix Pilar
Costa.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Fernando Rubio substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3800/06, de l'atenció i dels drets de les persones menors
d'edat de les Illes Balears.

Passam, tot seguit, a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
consistent a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3800/06,
integral de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de
les Illes Balears.

Al títol del projecte s'hi manté l'esmena següent: RGE núm.
7100/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, tenc una miqueta d'embull amb aquesta esmena, perquè,
efectivament, va ser rebutjada però després, en el títol, de la
convocatòria, està com a acceptada. Llavors, quan ens enviéu
a la ponència no està corregit el títol, però quan ens convoquéu,
a la convocatòria està corregit el títol. Llavors, no sé si està
aprovada o no està aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Lletrat, si vol donar l'explicació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, quant a aquesta esmena, a la ponència es va aprovar la
7031, el text de la qual deia que de la revisió del text es
decideix modificar el títol de la llei pel següent: Llei integral de
l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes
Balears. Aleshores, aquesta és la que es va aprovar i això és el
títol que va quedar.

Com que el Grup Socialista tenia la 7100, el contingut de la
qual és bàsicament el mateix que té aquesta altra, però no es va
aprovar, doncs s'ha incorporat l'altra esmena. És a dir, ...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. Lletrat, em sembla que és a l'inrevés, em sembla que és
a l'inrevés, es va aprovar la 7101, que és a tot l'articulat, i
aquesta és la que fa que s'aprovi la 7100.

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

La 7107 està aprovada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

La 7100 decau, per què?

(Intervencions inaudibles)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

A la ponència no.

(Intervencions inaudibles)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Això no és el que deman jo, això no és el que es demana en
aquesta, les persones menors d'edat es demana. Però a la
convocatòria està canviat, o sigui ens hauríem d'aclarir amb
això.

A veure, vam aprovar aquesta que és a tot l'articulat, que és
la 7101, i naturalment, en aprovar aquesta, d'alguna manera la
7100 ja queda com fora de discussió, perquè si es canvia,
s'accepta aquest canvi a tot arreu, també es canvia en el títol.
Però llavors, quan ens poseu la ponència ens poseu el títol
sense canviar, però en canvi a la convocatòria el títol està
canviat.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No, no, perquè a la ponència era amb el títol antic, a la
ponència ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perdó, és que a la ponència era amb el títol antic i a la
ponència vam acceptar aquesta esmena, la qual fa que en el
dictamen vengui corregit. D'acord? I me sembla que ...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Però en el dictamen no està corregit, a mi és que em sap
greu, però això és un embull, en el dictamen no està corregit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però no és açò el dictamen.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Això és el títol de la ponència.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdoneu, perdoneu, ja està, ja està, no vull discutir més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, aclarit. Sra. Alberdi, vol fer qualque aclariment, aclarit.
Qualcú més? Bé, amb l'esmena aquesta 7100 vol fer ús de la
paraula?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Simplement dir que nosaltres no l'acceptam perquè, com
que ja hem acceptat la 7031, pensam que ja queda rectificat.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Idò passarem a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdó, a l'inrevés. No, no, ...

(Intervencions inaudibles)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sr. Lletrat, millor que la retirem, tenen raó, vull dir, ja està
inclòs, o sigui que la retirem, retirem-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda retirada la 7100.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Retirada, exacte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem a la votació del títol del projecte.

Vots a favor? En contra i abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és unanimitat, me pareix, unanimitat me sembla.

Al títol I no s’hi han presentat esmenes. Votació del títol I.

Vots a favor?

Unanimitat, me sembla.

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 1 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7102/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Per
al debat de l’esmena té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, és molt senzilla, és una esmena més per aclarir, en
realitat és el mateix redactat, però canviant, posant més la
fixació dels principis, que ens sembla que és el que ha
d’inspirar tota la resta de l’articulat. I solament és això, canviar
l’ordre del redactat, posant primer la fixació dels principis que
han de regir l’actuació de les entitats responsables de la seva
atenció i l’establiment d’un sistema integral que els protegeixi
en tots els àmbits, a continuació. És una esmena per aclarir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, miri, no l’acceptarem perquè nosaltres pensam que la
redacció del contingut de l’article actual es considera més
adequat per a la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 1.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 6; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 2 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7103/06, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Debat de
l’esmena, té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, aquesta és una esmena important i que a mi m’agradaria
que la pensessin bé, perquè, així com nosaltres hem fet una
crítica quan vam fer l’esmena a la totalitat dient que era una llei
que en molts casos és fins i tot irrespectuosa amb qui l’ha
d’aplicar perquè diu moltes vegades què és el que s’ha de tenir
en compte, en aquest cas ens sembla que s’ha d’introduir el
Codi Civil, o sigui aquest afegitó que nosaltres diem a l’article
2.3, afegir un darrer paràgraf, que diu: “De la mateixa manera
s’aplicaran els preceptes més favorables als interessos de les
persones menors d’edat quan estiguin emancipades, en
aplicació del que disposa el Codi Civil en aquesta matèria”.

Moltes vegades qui aplica la llei no són persones que tenen
molta formació jurídica, perquè no l’han de tenir, perquè són
els ens gestors, i llavors ens semblava que era important
introduir aquesta esmena a fi que es tengui en compte que
aquestes persones menors d’edat emancipades tenen els
mateixos drets que les persones majors d’edat. I era fer un
recordatori que, en aquest sentit, el Codi Civil estableix una
normativa ben precisa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No, no l’acceptarem, ja que les persones menors
emancipades són subjectes d’aplicació d’aquesta mateixa llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 2.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 3 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
6935/06, d’addició, d’Esquerra Unida i per al seu debat té la
paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament proposam
afegir un nou punt 7, o g), a l’article 3, el qual seria quan parla
l’article de modalitats de l’atenció a persones menors d’edat,
contemplar també el tema de les famílies, per tant “Suport a les
famílies amb dificultats econòmiques i socials que tenguin
menors al seu càrrec”. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no l’acceptarem,
perquè creim que és més propi de la normativa en matèria de
família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 3.

Vots a favor? En contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 4 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6994/06, 6995/06, 6996/06 del PSM, d’addició; RGE núm.
7104/06, de modificació, 7105/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista, i la 6936/06, d’Esquerra Unida i Els
Verds.

Farem el debat conjunt. Té la paraula el PSM, fa el debat
conjunt de les esmenes o ...?

Sí? RGE núm. 6994/06, 6995/06 i 6996/06, té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dins l’article 4, el qual
parla de principis, demanam afegir, després del primer que
preveu l’articulat de la llei, que diu “Afavorir l’interès superior
del menor”, demanam afegir-ne un que digui que “S’ha de
primar el caràcter eminentment educatiu i socialitzador de totes
les mesures que s’adoptin amb els menors i les menors”.

Després, a l’apartat c), demanam substituir, com sempre,
“raça” per “ètnia”.

I després, també demanam afegir un nou apartat bis. És cert
que aquest article ja preveu que hi ha d’haver la màxima
eficàcia en l’acció protectora i tota una sèrie de coses, però
pensam que ha de quedar ben clar que s’ha de garantir la
confidencialitat de les actuacions que realitzin en interès i
defensa del menor, la qual cosa és bàsica per poder defensar els
drets dels infants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si a qualque moment volen qualque debat per separat de
qualque esmena ho diguin, vull dir que ho feim així conjunt,
però ...

Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, dir-li a la Sra. Mascaró que la 6994 no l’acceptarem,
perquè és considera més adequada l’esmena proposada pel
Grup Parlamentari Socialista núm. 7104.

Tampoc no li acceptarem la 6995, ja que la redacció és
conforme amb la Convenció dels Drets dels Nins de les
Nacions Unides.

I per altra part, els termes de “raça” i “ètnia” són conceptes
diferents, a més que aquest darrer concepte ja està inclòs a
l’article.

Pel que fa referència a l’esmena 6996, sí que l’acceptarem.

I me pareix que les del PSM ja són totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, seria així. Llavors haurem de fer la votació.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Me deixa dir una cosa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Amb referència a la paraula “raça”, és cert que és una
paraula que apareix a molta legislació i des de fa molt temps,

però des de fa no tant de temps races, quan es parla d’humans,
només n’hi ha una. Hi ha races de cans, hi ha races de moixos,
però races d’humans només n’hi ha una.

I no fa molt, el conseller d’Educació, precisament, va
inaugurar una exposició que es deia això “Raça només una”.
Per tant, no hi pot haver discriminacions per raça quan parlam
de persones.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a votació. Farem la votació separada de la
6994 i 6995.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara farem la votació de la 6996/06.

Vots a favor?

Per unanimitat, me sembla.

Passam al debat conjunt de les esmenes 7104/06, 7106/06
i 7105/06 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, gràcies. La primera no la justificaré perquè la Sra.
Binimelis ja ha dit que l’acceptaran, la 7104, era senzillament
introduir aquest “caràcter eminentment educatiu”.

La 7106 el que fa és que afegeix que es facin estudis i que
això es reflecteixi en els pressuposts, em semblava important
que hi hagués aquesta referència.

I la 7105 el que fa és substituir el redactat del punt k) de
l’article 4, perquè ens sembla que aquest, encara que és el
mateix esperit, queda molt més clar que s’ha de fer no solament
divulgació perquè la societat s’impliqui, sinó impulsar també
aquest paper de la societat civil en defensa dels drets de les
persones menors d’edat i de les seves llibertats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies. Sra. Alberdi, li acceptarem la 7104 i la 7105.

La 7106 no l’acceptarem, ja que està previst a l’article 14
d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Idò igualment faríem la votació separada de
la 7104 i 7105/06.

Vots a favor? Bé, per unanimitat.

I la 7106/06.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Quant a la 7106, vots a favor, 6; vots en contra, 8;
abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara farem el debat de l’esmena 6936/06
d’Esquerra Unida. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument,
senzillament es tracta d’incloure en els principis la defensa dels
drets dels menors immigrants i la necessitat de potenciar
accions socials i educatives en aquesta àrea tan sensible de la
política social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rosselló, no li podem
acceptar aquesta esmena, ja que es tracta d’una llei de caràcter
integral que afecta i s’aplica a totes les persones menors d’edat,
per tant també a les persones menors d’edat immigrants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, precisament perquè és integral crec que s’hauria de tenir
en compte i a l’hora de defensar els drets dels immigrants
consider que s’ha de fer qualque cosa més que nomenar una
conselleria i una cap de gabinet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 4.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 5 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6997/06 i 6995/06 del PSM i RGE núm. 7108/06 del Grup
Parlamentari Socialista.

També farem el debat conjunt de les esmenes 6997 i 6998.
Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Demanam aquí afegir, en
primer lloc, un nou article que parli de la planificació i
programació. Entenem que a totes les actuacions que s’han de
dur a terme en matèria de menors i d’infància hi ha d’haver una
planificació integral d’àmbit autonòmic i després una insular i
una local i això s’ha d’elaborar amb la colAlaboració de totes les
administracions.

I després demanam també un altre nou article el qual ja
desenvolupa el que seria aquesta planificació, que diu com s’ha
de fer, que hi ha d’haver una avaluació prèvia, una anàlisi per
conèixer quina és la situació real, per conèixer cap on s’han
d’encaminar aquests plans d’actuació que es preveuen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no les acceptarem, ja que es preveu el desplegament de
la planificació que es recull a l’article 14 d’aquesta llei. Totes
dues amb la mateixa contesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat de l’esmena 7108 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Presidenta. Nosaltres demanem la supressió
d’aquest article 5, perquè ens sembla que no s’ha de posar com
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interpretar la llei, ens sembla que és una falta de respecte i
sobretot una malfiança posar dins una llei com s’ha
d’interpretar aquesta llei, sobretot fent referència a unes coses
que qui interpreti la llei necessàriament les ha de tenir en
compte, que són les convencions que hem signat a l’Estat
espanyol i la llei que tenim. Per tant, ens semblava que, ho hem
criticat en moltes ocasions en aquesta llei i a l’esmena a la
totalitat ja ho vàrem fer, i moltes de les nostres esmenes tenen
a veure precisament amb aquesta redundància a fer coses que
ja s’han dit a altres articles o que, naturalment amb una llei
evidentment, amb tota la normativa de rang superior que són
les internacionals, s’han de tenir en compte. Aquest és el motiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí. No l’acceptarem, ja que nosaltres sí que pensam que
l’article es considera necessari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 5.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 6 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6937/06 i 7109/06.

Passarem al debat de l’esmena 6937 d’Esquerra Unida. Té
la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A l’apartat 2 de l’article
6 es preveuen una sèrie d’aspectes pels quals les distintes
administracions han de cooperar: detecció de situacions de risc,
desemparament, inadaptació o desajust social, etcètera;
nosaltres senzillament proposam afegir “Prevenció i promoció
de les condicions adequades de vida del menor”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No l’acceptarem, perquè nosaltres pensam que la
cooperació prevista entre les diferents administracions no
exclou la prevenció i promoció de vida dels menors i de les
seves famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem al debat de l’esmena 7109/06 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, aquesta ens hi aturarem una miqueta perquè té
problemes tècnics i problemes d’entendre’s. El primer punt,
estic d’acord amb l’argumentació que ha fet el Sr. Rosselló, en
el sentit que aquí parlam de colAlaboració institucional i s’ha de
deixar clar que és a això al que ens referim, la prevenció i tot
això, ja ho direm també, i per això proposem canviar el redactat
amb un altre redactat on queda més clar, ens sembla, més
senzill i més clar el redactat.

Però després també proposem afegir un segon punt en el
qual tornam a fer èmfasi precisament en la necessitat que
aquesta colAlaboració institucional sigui especialment acurada
quan es tracta d’aquests organismes que intervenen tots dos en
un mateix menor, i per tant també ens semblava que s’havia de
posar.

Hem afegit un punt 3, el qual té a veure amb la necessitat de
confidencialitat, que es recull en altres apartats de la llei però
que ens semblava que en aquest cas la colAlaboració
institucional és absolutament fonamental defensar aquests drets
dels menors.

I a la vegada hem posat un punt 4, en el qual ens sembla que
s’ha d’assegurar l’eficàcia. I volem fer especial atenció al
paràgraf 2 de l’actual redactat, que diu: “Totes les
administracions públiques incloses dins l’àmbit d’aplicació de
la llei cooperaran amb l’adaptació de les situacions de risc,
desemparament, ...”, i aquest terme “desemparament” no es pot
posar així, s’ha de substituir per “desprotecció”, perquè la
pròpia llei defineix que desemparament són dues coses:
desprotecció i situacions de risc. O sigui que no podem posar
aquesta incoherència de posar desemparament si posam
situacions de risc, o ho canviem o posem en lloc de
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“desemparament” “desprotecció”. I nosaltres hem fet un
redactat que ja inclou aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, nosaltres pensam que la redacció de l’article actual es
adequada, no l’acceptarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’article 6.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 7 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6999/06, de modificació, 7000/06, d’addició, del PSM-Entesa
Nacionalista, i RGE núm. 7110/06, d’addició, del Grup
Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Mascaró, per defensar les esmenes
6999 i 7000.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. La primera fa referència, quan parla de
prioritats pressupostàries de les administracions, que diu que
“han de tenir entre les seves prioritats pressupostàries les
activitats de protecció i atenció” fent referència als menors,
nosaltres demanam que s’afegeixi “entre les màximes prioritats
pressupostàries”. Els pressuposts a les administracions tenen
moltes prioritats, però n’hi ha d’haver algunes, com en aquest
cas l’atenció als menors, que han de ser màximes, no han de ser
simplement prioritàries, demanam afegir simplement aquesta
paraula.

I després demanam afegir un nou paràgraf, que la llei
estableixi que els pressuposts generals de la comunitat
autònoma tendran partides pressupostàries suficients per
atendre allò que el Govern ha planificat que ha de dur a terme
durant aquell termini, si hi ha una planificació d’actuacions en
teoria aquesta planificació ha d’anar acompanyada d’un cost
econòmic i això s’ha de veure reflectit en els pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra.
Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí. Miri, tant la 6999 com la 7000 no les acceptarem, ja que
nosaltres pensam que correspon a cada administració pública
determinar les seves prioritats pressupostàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara al debat de l’esmena 7110 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, en la mateixa línia, i encara que evidentment sembla que
això és responsabilitat de les administracions, no estaria
malament que en aquesta llei es fes constar que s’ha de reflectir
a les partides concretes dins els pressuposts anuals de les
diferents administracions. I per tant el que proposem és afegir
un darrer paràgraf, després de l’article 7, que posi exactament
aquestes paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, també en la mateixa línia del que he contestat abans,
nosaltres pensam que correspon a cada administració pública
determinar l’estructura del seu pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 7.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Al títol II s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 7111/06, de supressió, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi per defensar aquesta
esmena.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, aquesta m’hi aturaré dos segons més, perquè el que
proposam és suprimir tot el títol II. Ja ho vam dir a l’esmena a
totalitat, però jo utilitzaré quatre arguments.

Les competències en matèria de persones menors d’edat
estan regulades a l’Estatut d’Autonomia, a la Llei d’atribució
de competències als consells insulars, a la Llei de capitalitat i
a d’altres de rang inferior, si nosaltres posem aquest títol II, que
el que fa és dir les lleis que s’han d’aplicar de forma detallada,
les lleis que en aquest moment són vigents, però que amb
l’Estatut d’Autonomia són a punt de canviar. Això ens
converteix aquesta llei en una llei petrificada, com ho va dir el
Consell Econòmic quan va fer el seu informe. Llavors,
proposem això en coherència, precisament, perquè no ens
trobem que, immediatament que s’aprovi aquesta llei, d’aquí a
cinc mesos l’haguem de canviar perquè l’Estatut d’Autonomia
digui unes altres coses.

Insisteixo, qualsevol modificació competencial de l’Estatut
d’Autonomia, de la Llei del consell, etcètera, ens farà canviar
la Llei de les persones menors. I a més, la veritat és que ens
hem mirat les lleis que ha aprovat aquest parlament i a cap hem
trobat aquesta referència concreta, ni a la Llei de mediació, la
Llei d’adults, en la qual vaig tenir oportunitat de participar, hi
ha un títol dedicat a dir quines lleis s’han d’aplicar. Aquest és
el motiu fonamental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, nosaltres pensam que la distribució competencial es
considera necessària i a més recull la normativa comparada de
les diferents comunitats autònomes. Per tant, els votarem en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del títol II.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol I no s’han
presentat esmenes. Passarem a votació del capítol I.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sembla que s’aprova per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 8, s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 6938/06, de supressió, RGE núm.6939/06, de substitució,
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, són dues esmenes que van vinculades i jo crec que queda
molt millor en dos punts, de la forma que ho exposam
nosaltres. Nosaltres creiem que el punt 2 senzillament exposa
la forma com es poden gestionar les competències a través
d’empreses públiques, altres entitats, etc, entitats autònomes, i
després un tercer punt parla de les “administracions públiques
esmentades als apartats anteriors”, nosaltres plantejam un sol
apartat que digués “les administracions públiques esmentades
exerciran les funcions que suposin prestacions de serveis
públics mitjançant la gestió directa o indirecta”, per tant
s’inclou qualsevol fórmula que es consideri, sempre amb
entitats sense ànim de lucre. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, respecte de la 6938 dir-li que per donar un millor servei
als ciutadans les administracions han de poder actuar, també a
través de les entitats autònomes, les empreses públiques i la
resta d’entitats del dret públic. Respecte de la 6939, també li
direm que no atès que la legislació comparada d’altres
comunitats autònomes no distingeixen que es tracti d’entitats
amb o sense afany de lucre. Per altra part, la legislació bàsica
estatal relativa a la gestió indirecta no preveu aquesta distinció
ni estableix cap limitació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, passam a votació. Vol la paraula? No.
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Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 8.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol II no s’hi han presentat
esmenes. Passarem a votació.

Vots a favor? Vots en contra?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10; vots en contra, 4; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Als articles 9 i 10 no s’hi han presentat
esmenes. Farem la votació conjunta.

Vots a favor? Vots en contra?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 4; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 11 s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 7001/06, de modificació, RGE núm.
6940/06, d’addició, del PSM, i RGE núm. 6941/06, d’addició,
d’Esquerra Unida i Els Verds.

Passam al debat de l’esmena 7001/06, del PSM, té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam que a
aquest article que fa referència a les potestats genèriques en
matèria de protecció de menors, a l’apartat c), quan parla
d’estudis, publicacions, congressos, ... d’àmbit autonòmic,
pensam que s’ha d’afegir “amb la colAlaboració de la
Universitat de les Illes Balears i dels consell insulars”. Dur a
terme estudis, investigacions, publicacions, totes aquestes
coses, ha d’implicar totes aquelles persones que en teoria ho

estudien i en saben més, com és la Universitat, i també les
altres administracions que hi tenen molt a dir i moltes
competències en temes referents a aquesta llei. Només això.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No, ja que no es pot modificar la Llei d’atribució als
consells insulars en matèria de protecció de menors del
Parlament aprovada en el seu dia. Em pareix que aquí no
parlam de la mateixa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ: 

Jo diria que no.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Aquesta la deixaríem perquè aquí...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

 7001.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Bé, de moment no li aprovarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació.

Vots favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara al debat conjunt de les esmenes 6940/06 i
6941/06. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. La primera de les esmenes, la 6940, té
com a objectiu marcar un termini per definir la coordinació de
l’Administració central amb els consells, de sis mesos. I l’altra
és establir un nou apartat que plantegi la coordinació a l’àmbit
de les Illes de tota l’àrea de benestar social, o sigui no només
als distints aspectes que fan referència a menors, sinó la
coordinació de la política de menors en tota l’àrea de benestar
social. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.
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LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no la podem acceptar atès que no podem modificar per
llei ordinària la Llei d’atribucions de competències als consells
insulars en matèria de protecció de menors que el Parlament va
aprovar al seu dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació, feim la votació
conjunta de les esmenes 6940 i 6941.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 11.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 12 i 13 no s’hi han presentat esmenes. Passam
a la votació conjunta.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor,10; vots en contra, 3; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 14, s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 7002/06, d’addició, RGE núm. 7003/06,
de modificació, RGE núm. 7004/06, de modificació, i RGE
núm. 7005/06, de modificació, del PSM. Feim el debat conjunt.
Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Nosaltres demanam que, com que aquest
article parla de planificació, prèviament a la planificació hi hagi
un estudi complet sobre la infància, les necessitats, l’anàlisis de
la situació i també la situació del benestar de la població
infantil, dels programes i recursos assistents, que ha de ser
previ a una planificació posterior, i perquè la planificació es
pugui fer realment en condicions per tenir èxit hi ha d’haver
aquest estudi previ que demanam afegir com un nou punt al
principi de l’article.

Després, com que demanam això, en el punt 1 allà on parla
de planificació general afegir “i d’acord amb el resultat
d’aquest estudi” que nosaltres demanam. També demanam

suprimir allà on diu “el primer de cada legislatura”, nosaltres
entenem que és difícil que el primer any de la legislatura el nou
govern que entra presenti ja una programació, per tant, el més
lògic seria que hi hagués una planificació a 5 anys que el
govern que entri després d’unes eleccions, acabi aquella
planificació i tengui temps, en base a l’avaluació que s’hagi
anat fent, de preparar la pròxima, però no que la planificació en
matèria de menors sigui exclusiva del govern d’un color, sinó
que ha de ser una cosa molt més àmplia, i evidentment, amb un
any difícilment es podrà fer, per això demanam substituir
aquests 3 anys de vigència del pla per 5, perquè, a més, si entra
el govern, un any per fer el pla, tenim un any sense planificar,
3 anys ens pareix que no és correcte.

I després a l’article 2, on diu “el pla integral d’atenció ha de
tenir en compte”, demanem afegir “l’estudi de la infància de les
Illes Balears i el pla integral de la infància”, simplement és
completar d’acord amb allò que havíem demanat incloure com
a primer punt. I el mateix en el paràgraf següent, quan parla de
pla, afegir “l’estudi integral sobre la infància”. Res més.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis:

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, la 7002, la 7003, la 7004 i la 7005 no les acceptarem, ja
que nosaltres pensam que la redacció de l’article 14 és
adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’article 14.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació de l’article 3 no s’hi han
presentat esmenes. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sí, Sr. Lletrat?
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EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 15 s’hi manté l’esmena següent:
RGE núm. 6942/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds.
Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. Senzillament afegir a les competències
dels consells insulars la potestat inspectora.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no li acceptarem ja que no es pot modificar per llei
ordinària la Llei d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de protecció de menors que el Parlament va
aprovar en el seu dia. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 15.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Als articles 16 i 17 no s’han presentat
esmenes. Feim la votació conjunta.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol IV no s’han presentat
esmenes. Feim la votació conjunta del capítol IV.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A l’article 18, s’hi mantenen les esmenes
següents: RGE núm. 6943/06, se supressió, RGE núm.6944/06,
de supressió, RGE núm. 6945/06, d’addició, RGE núm.
6946/06, d’addició, i RGE núm. 6947/06, d’addició,
d’Esquerra Unida i Els Verds. També hi ha les 7006/06, de
modificació, 7007/06, de substitució i 7008/06, de modificació
del PSM. Primer té la paraula el Sr. Rosselló per defensar les
seves esmenes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. La primera em pareix bastant lògica
perquè planteja, dir a una llei que es procurarà garantir
l’exercici dels seus drets, crec que les lleis es fan no per
procurar, sinó per exercir, per garantir, en aquest cas, per tant,
suprimir la paraula “procurar”.

La següent 6944 plantejam, bé diu que “les agrupacions
individualment o agrupats en mancomunitats podran subscriure
convenis d’acord amb la seva capacitat de gestió i de recursos
econòmics”. Nosaltres pensam que la capacitat de gestió i de
recursos econòmics ha d’anar en funció de les necessitats dels
ciutadans, no al revés, per tant hauria d’estar garantida.

A la 6945 plantejam un nou apartat a les competències dels
ajuntaments que sigui, en definitiva, el foment de la
participació ciutadana i el voluntariat en temes de menors, ens
pareix un element fonamental i màxim en aquesta matèria que
és absolutament imprescindible.

A l’esmena 6946 plantejam també un nou punt, un nou
apartat que planteja que els ajuntaments, ja sigui
individualment o agrupats en mancomunitats, han de realitzar
polítiques de prevenció, d’informació i de reinserció social dels
menors en situació de risc i detectar els menors en situació de
desprotecció conjuntament amb els consells insulars.

I per últim, la 6947 planteja un mecanisme de compensació
perquè els ajuntaments amb menys recursos tenguin l’ajuda
d’institucions superiors per poder desenvolupar aquesta tasca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, respecte de les 6943 i 6944 dir-li que la redacció actual
del projecte expressa bé el sentit de l’article; respecte de la
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6945 li votarem a favor; a la 6946 no li votarem a favor ja que
està previst a l’article 61, i la 6947 no, ja que es tracta d’un
principi previst a l’article 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació, ho farem per separat,
faríem la 6945, que hem dit que la votaríem a favor, vostès
també, serà per unanimitat aquesta? No, perdó, idò farem la
votació, perdó. Queda per unanimitat la 6945.

Passarem a votació de les 6943, 44, 46 i 47. 

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al debat conjunt de les esmenes
7006, 7007 i 7008, del PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula
la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Sra. Presidenta. Nosaltres demanam, dins el
punt 1 a l’apartat a) quan parla que els ajuntaments han
d’assumir la responsabilitat més immediata sobre el benestar
dels menors i la promoció d’accions, aquesta responsabilitat
més immediata sobre el benestar, demanam que s’afegeixi “a
través de la detecció dels casos que es trobin en risc social”, en
aquesta primera fase és tasca dels ajuntaments la detecció, però
no tota la responsabilitat d’actuació, perquè si no estam passant
competències als ajuntaments sense passar-los mitjans per dur-
les a terme.

Després demanam substituir tot l’apartat b) perquè pensam
que sensibilitzar l’opinió pública mitjançant l’organització de
campanyes de divulgació, és substituïble i proposam que se
substitueixi per “promoció d’accions que afavoreixin el
desenvolupament de la comunitat local, i molt especialment,
del seus membres més joves, procurar garantir-los l’exercici
dels seus drets, oferint-los protecció adequada a través dels
serveis socials d’atenció primària i exercint una acció
preventiva eficaç”. Pensam que és bastant més coherent amb
les polítiques socials actuals aquesta redacció que simplement
“sensibilitzar l’opinió pública”, que de per si, ja ho sol estar,
sensibilitzada, és a dir, falta que les administracions actuïn.

I en el punt 2 d’aquest mateix article 18, allà on parla que
els ajuntaments dins l’àmbit territorial han de colAlaborar amb
l’administració autonòmica, demanam afegir “a través dels
serveis socials d’atenció primària”, perquè no fos cosa que
també els obliguin a fer coses que no és competència seva
sense tenir més recursos.

I a l’apartat 3 quan parla de l’atenció socioeducativa i que
han de colAlaborar, demanam afegir al final que
“l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els centres hospitalaris han de posar tots els mitjans per fer-ho

possible”, és quan parla dels acompanyaments dels majors, de
persones adultes quan els menors estan hospitalitzats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis. 

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Respecte de la 7006 li votarem que no, atès que ja es recull
a l’article 61 d’aquesta llei. I quant a la 7007, nosaltres pensam
que la redacció de l’article és més adequat. Respecte de la
7008, dir-los que també es considera més adequada la redacció
de l’article actual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació conjunta.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’article 18.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del títol III no s’han
presentat esmenes. Passarem a votació del títol tercer. 

Vots a favor? Bé, perdó, títol tercer. Sí? Per unanimitat?
Idò queda aprovat per unanimitat el títol tercer.

A la denominació del capítol I no s’han presentat esmenes.
Passam a votació. També és per unanimitat? Sí? Moltes
gràcies.

Als articles 19, 20 i 21 no s’han presentat esmenes, queden
aprovats per unanimitat.

A la denominació del capítol II no s’han presentat esmenes,
por quedar aprovada per unanimitat? Molt bé. Moltes gràcies.

A l’article 22 no s’han presentat esmenes, també queda
aprovat per unanimitat.

A la denominació de la secció primera no s’han presentat
esmenes. Queda també aprovada per unanimitat. Moltes
gràcies.

A l’article 23 no s’han presentat esmenes. Perdó? Un segon.
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(Pausa)

Dèiem que a l’article 23 no s’han presentat esmenes. Queda
aprovat per unanimitat.

A la denominació de la secció segona no s’han presentat
esmenes. També queda aprovada per unanimitat.

A l’article 24 no s’han presentat esmenes. Queda aprovat
per unanimitat.

A l’article 25 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7112/06, de substitució, i RGE núm. 7113/06, d’addició,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

A la primera, la 7112, hem substituït el redactat del punt 3
pel següent, que no fa falta que llegeixi perquè tenim aquí
l’esmena, en el sentit que contemplant exactament o conservant
exactament el mateix esperit del redactat fem un redactat
diferent perquè considerem que la conservació de les dades
d’aquestes persones menors d’edat ha de ser independent de la
finalitat que quan siguin majors d’edat vulguin recuperar la
seva procedència biològica. Allò que estam dient és que,
independentment de per què ells vulguin fer servir les dades,
aquestes persones tenen dret que siguin preservades.

I quant a l’esmena 7113, allò que fa és afegir dos apartats
al punt 4 que fan referència a la documentació de les persones
menors d’edat que tenen dret a conservar-la per un cantó i
afegim un punt 5, i per l’altre cantó les persones menors d’edat
que no estan documentades, que han arribat, com en aquest cas
ens passa ara, per exemple, que en tenim molts que arriben
indocumentats, tenen dret a ser documentats per l’Estat
espanyol i per les administracions competents. I aquests són els
motius de les nostres dues esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Miri, no l’acceptarem ja que és conforme a la Convenció
dels drets del nin i és una demanda social el coneixement de
l’origen biològic quan arribi a la majoria d’edat. 

I pel que fa referència a la 7113, no, perquè ja es preveu a
la legislació bàsica estatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Binimelis, és cert això que diu vostè, que
naturalment que tenen dret, però l’esmena no va en aquest
sentit, no els treu aquest dret, al revés, els conserva el dret en
el cas que no s’utilitzin per saber quin és el seu origen quan ho
vulguin fer, que es conservin en tot cas, o sigui no estam traient

un dret, al revés n’estam afegint un a aquelles persones a les
quals aquella informació, aquella necessària informació,
després la vulguin utilitzar per saber el seu origen o no. Aquest
és el motiu de l’esmena 7112.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Si no els sap greu aturaríem, sí val, votarem
l’article i després aturarem un moment perquè ho puguin
arreglar.

Passarem a la votació de l’article 25.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Suspenem? Sí, suspenem un momentet, dos minutets. Va
bé? D’acord.

(Pausa)

Continuam. 

Som a la denominació de la secció tercera, a la qual no
s’han presentat esmenes. A l’article 26 tampoc no s’han
presentat esmenes. A la denominació de la secció quarta
tampoc no s’han presentat esmenes. 

Podem fer la votació conjunta? Sí? 

Queden aprovats per unanimitat? Sí? Va bé? Idò feim la
votació conjunta.

Vots a favor? 

Per unanimitat. Sí? Va bé? Va bé.

A l’article 27 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm.71, perdó, digui ..

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sra. Presidenta. L’article 26 jo tenc als meus papers que
s’hi han presentat dues esmenes del Grup Socialista i es varen
aprovar.

(Se sent una veu que diu: “estan totes dues aprovades”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Es varen aprovar, sí.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Estan totes dues aprovades? La 7114 es va aprovar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Una aprovada i l’altre retirada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies i perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 27 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
7116/06, de substitució i RGE núm. 7117/06, de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi per
defensar-les.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

A la 7116 allò que feim és demanar substituir el punt b)
perquè la llei no pot regular la forma d’actuació del Ministeri
Fiscal com diu l’actual redactat, sinó la forma d’actuar de les
administracions amb competències en matèria de persones
menors d’edat, llavors ens semblava que aquest redactat si li
traiem, en realitat té el mateix esperit, però el redactat és molt
més clar, i senzillament no es fa constar aquesta irregularitat,
aquesta incorrecció que és voler regular la forma d’actuació del
Ministeri Fiscal, les administracions poden denunciar al
Ministeri Fiscal, i el Ministeri Fiscal actuarà d’acord amb les
seves competències i com estableixi la llei de rang superior,
però no una llei com aquesta que estam discutint. Aquesta és la
7116.

A la 7117 allò que proposem és que s’elimini aquesta part
que diu “fins i tot si consta el consentiment dels infants i
adolescents o dels seus representats legals”. Això, en cap cas,
la jurisprudència ni la doctrina no considera intromissió
ilAlegítima aquella consentida pel titular del dret, tant si és el
titular del dret com si són els seus representats legals, en cas de
persones menors, sempre que aquests fets no siguin constitutius
de delicte o de falta. Si no és així, si no són delictes o faltes, el
que es fa és limitar, si posem aquest article, aquesta cosa que
nosaltres proposem substituir, aquest paràgraf, el que es fa és
limitar els drets dels pares, per exemple, que els nens surtin per
la televisió, o que facin un anunci, que moltes persones
consideraran que això no és el correcte i per tant ho
consideraran intromissió ilAlegítima en la seva intimitat, però en
cap cas no és un delicte o una falta, no n’hi ha de
jurisprudència, en aquest sentit, i aquesta és l’argumentació per
la qual voldríem que es tragués aquest darrer paràgraf de
l’article 27 del punt c).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.



532 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 33 / 4 d'octubre del 2006 

 

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No l’acceptarem, ja que nosaltres pensam que la redacció
de l’article actual es conforma a la legislació orgànica en
matèria de protecció de menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Lletrat.

(Intervenció inaudible)

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 27.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la denominació de la secció cinquena. No
s’hi han presentat esmenes. Tampoc a l’article 28 ni a la secció
sisena.

Passam a la votació conjunta. Per unanimitat? Sí? Si ho
volen revisar... Sí, d’acord idò, per unanimitat.

Passam a l’article 29. S’hi manté l’esmena següent: RGE
núm. 7119/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, s’afegeix en aquest cas la menció a la protecció a la
intimitat i a la imatge no solament de les persones menors
d’edat, sinó també de la imatge de terceres persones. Aquest és
el motiu d’aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, votarem en contra ja que nosaltres, així com hem
anunciat abans, pensam que la redacció de l’article actual és
conforme a la legislació orgànica en matèria de protecció de
menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció setena... Perdó? D’acord, sí,
sí. Passam a la votació de l’article 29.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor de l’article 29, vots a favor, 9; vots en contra,
4; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació de la secció setena no
s’han presentat esmenes. Passam a votació.

Vots a favor? Unanimitat, sí?

A l’article 30 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6943/06, de substitució, i RGE núm. 6949, d’addició,
d’Esquerra Unida i Els Verds. També s’hi ha presentat la
7120/06, de substitució, i la 7121/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista. 

En primer lloc té la paraula el Sr. Rosselló per defensar les
seves esmenes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Una pregunta, Sra. Presidenta. La 6948 no...?, és que estava
admesa en ponència o és que s’ha descuidat vostè? Jo en tenc
dues aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No... La 48 l’havíem aprovada en ponència, em sembla.

(Conversa inaudible)

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

6948.

(Continua la conversa inaudible)

Era de substitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi havia una errada en el llista que posava 43... Un segon.
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EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bé, o sigui que està admesa, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon. No, miri, un segon.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Estava acceptada en ponència, doncs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet que ho acabam de confirmar, perquè...

(Continua la conversa inaudible)

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Bé, és igual. Si l’accepten ara ja és igual, no importa...
Ara? Val, d’acord, molt bé.

Bé, la 6949 és afegir un nou apartat a l’article 30, de dret
a la promoció de la salut, que és senzillament incloure que els
menors residents tenguin dret al diagnòstic, atenció i seguiment
del tractament odontològic gratuït. És una de les formes
d’acabar d’utilitzar aquest element com a un element de tirar-
se al cap a les campanyes electorals, si ho posa la llei, doncs ja
estarà, ho haurem de fer tots i s’ha acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perquè quedi clar, l’esmena era la 6943, no estava
acceptada en ponència. Ara la Sra. Binimelis ens dirà si
l’acceptam o no.

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

De la 48, el que passa és que a la ponència hi va haver una
confusió i és allò que vam aclarir. Val? Té la paraula la Sra.
Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Presidenta. Doncs dir que sí que acceptam la 6948
d’Izquierda Unida i Els Verds i la 6949 no li acceptarem, ja
que nosaltres pensam que correspon a matèria específica de
l’àrea de l’àmbit de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies. Té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Només especificar-li que el nostre grup es diu Esquerra
Unida i Els Verds, no Izquierda Unida i Els Verds.

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, queda ben aclarit. Passam a la votació ...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Presidenta, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, és que nosaltres demanarem votació separada de la 48
i de la 49, perquè la 48 va contra una esmena que presentem a
continuació i per tant la votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Clar, sí, és que ho farem separat perquè a una deim que sí
i a l’altra deim que no, per tant ho votarem per separat.

Sí, ara farem aquestes dues, les dues d’Esquerra Unida i Els
Verds, la 6948 i 6949, farem votació separada. Farem la
votació de la 6948.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; vots en contra, 3; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la 6949.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passam al debat conjunt de les esmenes
7120/06 i 7121706 del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, tenen dos orígens diferents les dues esmenes. La de
substitució del punt 2 és que nosaltres pensem que no hi ha de
posar els límits que l’ètica determini, sinó senzillament els
límits que la legislació vigent imposi. Nosaltres no estam a
favor que qualque persona pugui definir amb la seva ètica
particular, nosaltres ens dotem d’unes lleis precisament per a
això, deixem que l’ètic, la qual cosa és subjectiva, no faci que
les persones que hagin de posar en marxa aquesta llei o aplicar-
la puguin pensar que són els límits de la seva ètica personal, de
la seva ètica subjectiva, sinó aquella ètica que inspira la nostra
legislació. I aquest és el sentit de l’esmena 7120.
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El de l’esmena 7121 és completament diferent i és
senzillament afegir que ens hem dotat, des de l’any 2002,
d’una llei, que és la Llei reguladora de l’autonomia del pacient
i dels drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica, la qual explica exactament quina és la
informació que s’ha de donar o que almenys fa molt d’èmfasi
en aquesta cosa, i ens semblava que precisament havíem de
posar aquesta llei perquè és on s’estableixen les condicions de
la informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Li direm que no a la 7120, ja que s’ha millorat el contingut
de l’article com a conseqüència de l’esmena 6948, presentada
pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

I respecte de la 7121, també els direm que no, atès que
l’article actual ja ho inclou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 30.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 31 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 6950/06, d’addició, 6951/06, d’addició, i 6952/06,
d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds. També hi ha les del
PSM, la 7009/06, de modificació, i 7010/06, d’addició. I del
Grup Parlamentari Socialista hi ha l’esmena 7122/06, de
substitució.

Primer té la paraula el Sr. Rosselló d’Esquerra Unida i Els
Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, l’esmena primera, la 6950, té com a objectiu proposar
la creació d’una comissió mixta entre l’administració de salut

i l’administració de protecció del menor per establir el
protocol, etcètera.

La 6951 té com a objectiu la creació d’un registre que
dependria de la conselleria competent.

I la 6952 té relació amb l’esmena que hem vist fa una
estona sobre l’atenció odontològica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li votarem a favor, ja que es preveu dins la planificació
prevista en aquesta llei a l’article 14. El mateix de la 6951.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, sí, sí que és ver. És que no, perdó.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li votarem a favor, ja que correspon a matèria específica
de l’àmbit de la salut.

LA SRA. PRESIDENTA.

Bé, ja queda inclosa dins la votació. Ara passam al debat de
les esmenes 7009/06 i 7010/06 del PSM.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Com que aquest article precisament fa
referència a protecció de la salut, de les obligacions de les
administracions públiques en temes referents a la salut,
demanam que al punt 3 s’hi afegeixi una esmena que he
defensat abans, però que es referia a aquest article, que
l’administració de la comunitat autònoma i els centres
hospitalaris han de posar tots els mitjans per fer-ho possible.
Aquest article era aquell que deia que els menors tenen dret a
ser sempre acompanyats pels progenitors o pels familiars o per
una persona adulta, i aquí demanam afegir això.

I després demanam afegir, com que aquest és obligacions de
les administracions, un altre article després d’aquest que parli
de colAlaboració institucional i obligacions de serveis de salut,
amb quatre punts: el primer estableix l’obligatorietat de posar
en coneixement de les entitats públiques o del Ministeri Fiscal
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qualsevol possible detecció de risc o de desprotecció; també
estableix en el següent punt que, en cas que no es faci això, el
personal sanitari al servei de les administracions podrà ser
considerat; un altre punt, que és que els centres hospitalaris, les
entitats que tenguin concert amb l’administració, si no ho
acompleixen, també puguin ser sancionats o llevat el seu
concert, així com es trobi; i llavors, també, un altre punt que
estableix que les administracions han de desenvolupar
programes de formació als titulars de centres de servei de salut
i al personal sanitari per a temes de detecció.

Aquest article, segurament me diran que és redundant i que
ja està establert a altres bandes, però no ho és si tenim en
compte que tenim un menor ingressat a un hospital en aquestes
illes que havia acudit quaranta vegades a centres de salut
diferents i ningú l’havia detectat, o si l’havien detectat no ho
havien dit. Per tant és bàsica la formació del personal sanitari
i del personal que atén en els centres de salut i és bàsic que
s’obligui aquest personal a denunciar qualsevol possible
sospita, perquè val més una sospita que després no es confirma
que, per por que no es confirmi, no denunciar-ne quaranta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra.
Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí. No li acceptarem la 7009, ja que la redacció del
contingut actual de l’article és adequada.

I respecte de la 7010, no, ja que està recollit a l’article 31
i serà objecte de desplegament reglamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat de l’esmena 7122/06, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, té dos aspectes: substituir el punt 3 per un altre redactat,
en el sentit que en el primer paràgraf es reconeix, parlam de les
obligacions de les administracions, i per tant és bo deixar clar
que durant l’hospitalització les persones menors d’edat tenen
dret a ser acompanyades dels progenitors o de les persones que
n’exerceixen la tutela o la guarda i a prosseguir la seva
formació escolar. Aquesta cosa és important, primer dir-la, i no
barrejar-la, en cas que es consideri que aquesta companyia dels

progenitors obstaculitza la seva millora o la seva salut, que es
pugui fer que no siguin acompanyats.

Nosaltres hem volgut fer un apartat especial perquè ens
sembla que la pèrdua d’un dret, com és aquest de què siguin
acompanyats, s’ha de justificar de manera exhaustiva, i aquest
és el primer aspecte que es contempla en aquest segon paràgraf:
que els sanitaris facin un informe dient per quina raó, vull dir
que no sigui també una decisió presa excessivament
precipitadament.

I segona, establir mecanismes de revisió d’aquest informe
pel qual els menors perdin el dret de ser acompanyats i
recuperar-lo com més aviat millor aquest dret de ser
acompanyats.

Aquest és el motiu de la nostra esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Alberdi, els acceptam la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Bé, per unanimitat, me sembla.

Votació de l’article 31.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció vuitena no s’hi han presentat
esmenes. Passam a votació.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 32 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7123/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

(La intervenció es realitza sense micròfon, per la qual cosa
és inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
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No l’acceptarem, ja que pensam que és més adequada la
redacció de l’article actual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 32.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet. Tal vegada sí, tal vegada podríem mirar, sí,
Sr. Lletrat si ho vol dir, és que ha trobat un ...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Ara, quan hem passat a la votació de
l’article 31 s’ha produït una votació de 8 vots a favor, 5 en
contra i 1 abstenció, tota vegada que hi havia una sèrie
d’esmenes, les quals no s’han aprovat, d’Esquerra Unida i del
Grup PSM. El que no sé si ha estat una errada és que el Grup
Socialista només tenia una esmena, la qual se’ls ha acceptat, la
7122, i li vull demanar a la portaveu si és que vota en contra de
l’article, amb l’esmena del Grup Socialista acceptada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

(...) igualment en compte el conjunt de l’article perquè
nosaltres hem votat a favor d’una sèrie d’esmenes de la resta
de grups les quals no han estat aprovades.

EL SR. LLETRAT.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada clarificat, som a la denominació de la secció
novena, a la qual no s’hi han presentat esmenes. Passam a la
votació.

Per unanimitat.

A l’article 33 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7011/06, d’addició, del PSM-Entesa Nacionalista, i RGE
núm. 7124/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula, en primer lloc, la Sra. Mascaró, per defensar
la seva esmena 7011/06.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Aquest article referit al dret a l’educació
evidentment estableix el dret que tenen els menors a l’educació
i a una formació integral i després també els que tenen especial
risc, però pensam que és bàsic un punt que impliqui les famílies
o les persones que n’exerceixin la guarda i tutela, avisar-les que
sàpiguen que són obligades a haver-los d’escolaritzar a les
etapes obligatòries. I després, amb les etapes que no siguin
obligatòries, quan hagin demanat una plaça i la tenguin
concedida, que són obligats a haver-los-hi de dur, perquè no
pot ser que la conselleria estableixi tota una sèrie de mitjans, o
el Govern o les administracions, tota l’etapa aquesta d’educació
infantil, la qual és cert que no és obligatòria però que és molt
fonamental per a la formació dels infants, sobretot si tenen
qualque tipus de problema, no pot ser que perquè no sigui
obligatòria una família demani plaça, avui hi vaig i demà no li
duc perquè fa fred.

No, quan s’adquireix el compromís de solAlicitar una plaça
hi ha d’haver el compromís de dur-hi l’infant. I també
evidentment aquest compromís és obligació quan és d’etapa
obligatòria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li acceptarem, ja que és el que preveu la legislació
orgànica bàsica de l’Estat en matèria educativa per quant les
etapes no obligatòries entren dins l’esfera de relacions paterno-
filials regulades a la legislació civil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat de l’esmena 7124/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Presidenta. Solament el que fa és substituir el
redactat del punt 1 de l’article 33 per un altre en què diu
exactament el mateix, però a nosaltres ens sembla que molt
millor perquè és molt confós el redactat d’aquest punt.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

També dir-li que no li votarem a favor, ja que la redacció
de l’article actual és conforme amb la legislació bàsica estatal
en matèria educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 33.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 34 no s’hi han presentat esmenes. Passam a la
votació.

Per unanimitat.

A l’article 35 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7125/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi per defensar l’esmena.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Aquesta té el mateix sentit que l’esmena que acab de
defensar, el redactat actual del punt b) de l’article 35 és molt
confós, i aquí l’únic que hem fet ha estat millorar el redactat
dient que es promogui aquesta participació de l’alumnat i
s’afavoreixi l’associacionisme tant a l’àmbit escolar com en el
social. Senzillament millora el redactat i ens sembla que el fa
encara més complet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Si no els ho acceptarem, ja que, com he contestat a altres
esmenes, es tracta de normativa legislativa o reglamentària
específica en matèria d’educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

La votació de l’article 35.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 36 s’hi han presentat les esmenes següents. RGE
núm. 6953/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds; també
s’hi ha presentat la 7012/06, de modificació, 7013/06, de
supressió, 7014/06, de modificació, del PSM, i del Grup
Parlamentari Socialista la 7126, d’addició, i 7128, també
d’addició.

Primer passarem al Sr. Rosselló per defensar la seva
esmena.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Es tracta d’afegir un
punt a l’article 36, el qual tendria com a objectiu determinar
l’obligatorietat que, conjuntament, el sistema educatiu i els
serveis socials municipals elaborin protocols de detecció i
derivació de situacions de risc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. La Sra. Binimelis té la paraula.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no li acceptarem, ja que es preveu dins la planificació
prevista d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:
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Debat conjunt de les esmenes 7012, 13 i 14 del PSM. Té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dins aquest article que
fa referència a les obligacions de les administracions públiques
dins l’àmbit educatiu, hem presentat una sèrie d’esmenes.

La primera demana, en el punt 1, allà on diu que “...els
ajuntaments, en colAlaboració amb l’administració educativa,
elaboraran programes de seguiment de l’absentisme i
l’abandonament escolar”, nosaltres pensam que ha de ser a
l’inrevés, que l’administració educativa ha d’elaborar, amb la
colAlaboració de consells i ajuntaments, programes de
prevenció, control i seguiment de l’absentisme i de
l’abandonament escolar.

Després, demanam suprimir el punt 3, íntegrament el punt
3, el qual diu que són obligats a posar en coneixement les
possibles deteccions de situacions d’emparament, demanam
suprimir-lo perquè després, amb l’esmena 7015, que ja deixaré
defensada, demanam un nou article, referit a colAlaboració
institucional i de particulars, en el mateix sentit que havia
demanat dins l’àmbit sanitari; l’obligació dels centres
educatius, siguin públics o no siguin públics, d’haver de
denunciar, el cas de poder-los sancionar si no es fa així i tota
una sèrie d’obligacions que són bàsiques i fonamentals per a la
protecció dels infants.

I finalment, en el punt 4, el qual diu que l’administració de
la comunitat autònoma ha de vetllar, si s’escau, perquè en el
període d’escolaritat obligatòria els projectes curriculars dels
centres prevegin, entre d’altres coses, tota una sèrie de coses,
nosaltres pensam que l’administració ha de vetllar perquè tots
els projectes curriculars, tant els de l’etapa obligatòria com els
de les no obligatòries. En els centres educatius no és
obligatòria l’educació infantil, però l’administració és obligada
a vetllar pels projectes educatius d’aquestes etapes també no
obligatòries. Simplement això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Presidenta. Li acceptarem la 7012. I les 7013 i
7014 no les hi acceptarem, ja que la redacció de l’article
pensam que és adequada.

LA SRA. PRESIDENTA.

Perdó, la 7012 sí i les altres no?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

La 7012 sí i les altres dues no.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a la votació, la farem separada, de la 7012.

Per unanimitat.

I la 7013 i 7014.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat conjunt de les esmenes 7126 i 7128 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

La primera, la 7126, el que fa és afegir un paràgraf al punt
2 de l’article 36, en línia del que ja s’ha defensat aquí, a fi
d’aconseguir la més ràpida integració a la societat balear dels
infants i adolescents nouvinguts, “Les administracions
públiques promouran especialment la promulgació i el
compliment de la normativa educativa que faciliti
l’escolarització d’aquests en centres educatius propers als seus
domicilis”. Aquesta intenció que l’escola també sigui l’element
d’integració clau i que sigui una escola propera on hi siguin els
nens.

La segona, la 7127, perdó, la 7128, també afegeix un punt
d), un apartat d) al punt 4 de l’article 36, dient que
“L’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha de propiciar i vetllar, si s’escau, perquè al llarg del període
d’escolaritat obligatòria els projectes educatius curriculars dels
centres educatius prevegin, entre d’altres, -i nosaltres afegim-
el desenvolupament de mecanismes eficaços d’integració
intercultural a partir de la infància”, amb l’objectiu que els
menors facin també una aportació enriquidora, els menors
immigrants facin una aportació enriquidora.

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

La 7126, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

La 7126 i 7128.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Miri, la 7126 tampoc no li acceptarem perquè es tracta
d’una normativa legislativa reglamentària específica en matèria
d’educació.

I la 7128 sí que li acceptarem.
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Després, me pareix que, o jo no he contestat la 7015 de la
Sra. Mascaró. Si m’ho permet, li diré que no li acceptarem ja
que està recollit a l’article 31 i en el seu cas serà objecte de
desplegament reglamentari.

Ara l’haurem de votar, aquesta no l’havíem votada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Clar, és perquè en el seguiment la tenim a l’altre article,
però l’ha defensada ara. La votació la farem després, quedarà
contestada, però després farem la votació.

D’acord. Ara votam per separat la 7126.

Vots a favor de la 7126? Vots en contra? Abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I la 7128 per unanimitat, me sembla. Sí? Està d’acord la
Sra. Mascaró?

Passarem a la votació de l’article 36.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A un nou article 36 bis s’hi manté l’esmena següent: RGE
núm. 7015, la qual ja ha estat defensada. Passaríem a votació.

Vots a favor de l’esmena 7015 del PSM? Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció desena no s’hi han presentat
esmenes. Votació.

Unanimitat.

A l’article 37 tampoc no s’hi han presentat esmenes.

Queda aprovat per unanimitat.

I a la denominació de la secció onzena tampoc no s’hi han
presentat esmenes. Queda aprovada per unanimitat.

A l’article 38 s’hi han presentat les esmenes següents. RGE
núm. 7129/06, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista; i
l’altra, la RGE núm. 7016/06, de modificació, del PSM.

Farem el debat de l’esmena ...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Perdoni, ha dit 7129 i 7016, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

(Intervencions inaudibles)

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Acceptam les dues, si no voleu fer debat, acceptam les dues,
la 7129 i 7016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden acceptades i per unanimitat queden aprovades.

Votació de l’article 38.

A favor de l’article, unanimitat per a l’article 38.

I l’article 39, al qual no s’hi han presentat esmenes.

També per unanimitat.

A la denominació de la secció dotzena no s’hi han presentat
esmenes.

També queda aprovada per unanimitat.

I a l’article 40 tampoc no s’hi han presentat esmenes.

Queda aprovada per unanimitat.

A la denominació de la secció tretzena no s’hi han presentat
esmenes.

Queda aprovada per unanimitat.

Als articles 41 i 42 tampoc no s’hi han presentat esmenes.

Queden aprovats per unanimitat.

A l’article 43 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7018/06, de modificació, del PSM; RGE núm. 7130, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista, i la RGE núm.
6954, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds.

Debat de l’esmena del PSM, per tant té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
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Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena fa
referència a l’apartat a) d’aquest article 43, el qual diu que els
programes infantils s’han d’emetre en horari adequat als hàbits
practicats pels menors. Li puc ben assegurar que hi ha molts
menors que practiquen uns hàbits que no són gens adequats al
seu desenvolupament, per tant el que demanam és que en lloc
que els programes infantils s’emetin en els horaris adequats als
hàbits, perquè n’hi ha que estan habituats a anar-se’n a jeure a
la una o les dues de la matinada, ho facin en un horari adequat
al creixement i desenvolupament personal dels menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Mascaró, li acceptam la seva proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació, o queda aprovada per unanimitat.

Passam al debat de l’esmena 7130, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

És molt fàcil, es defensa amb els seus propis termes. Ens
sembla que s’ha d’eliminar la paraula “gratuïta”, aquest
adjectiu “gratuïta” que acompanya “violència” perquè no n’hi
ha d’altra de violència, sempre és gratuïta, mai no n’hi ha
d’haver de violència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis, per a
l’esmena 7130.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li acceptarem, ja que es considera necessari mantenir
l’actual per a la més fàcil comprensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol la paraula?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, presidenta, li prec, Sra. Binimelis, que s’ho repensi
això. Em sembla gruixut que nosaltres posem a una llei que hi
ha una violència que no és gratuïta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ja en tornarem a parlar. Passam a la votació d’aquesta
esmena.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’esmena 6954/06 d’Esquerra Unida. Té
la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, pretén aquesta esmena afegir un nou apartat que proposi
la creació d’una comissió d’experts per estudiar quines són les
franges horàries més adequades i quins són els continguts més
adequats per a aquestes franges horàries per als menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no l’acceptarem, ja que es preveu dins la planificació
prevista en aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 43.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, no, ara me feia referència a veure fins a quina hora,
havíem pensat fins a la una. A veure com ho teníem, com
anava.

Sra. Alberdi, vostè sap que havia demanat un altre dia, a mi
tampoc no m’anava bé, he vengut per a avui, vull dir que,
després la setmana que ve és festa, vull dir que hi ha diferents
coses, però mirarem a veure com va.

Seguim. A l’article 44 no s’hi han presentat esmenes,
passam a la votació de l’article 44.

Unanimitat.
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A l’article 45 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7019/06, de modificació, del PSM; RGE núm. 6955/06,
d’addició, d’Esquerra Unida, i la RGE núm. 7131/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista.

En primer lloc té la paraula la Sra. Mascaró per defensar la
7019.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, la 7019 és una esmena com moltes altres que hem
presentat a aquesta i a moltes altres lleis, de demanar substituir
“raça” per “ètnia” i crec que ja havia defensat abans amb quins
arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Mascaró. Jo li proposaria una transacció,
jo li proposaria que quedàs redactat així: “S’ha d’evitar
difondre idees d’inferioritat o superioritat de qualsevol sexe,
raça o origen ètnic”.

(Intervenció inaudible de la Sra. Mascaró i Melià)

LA SRA. PRESIDENTA:

No accepta la transacció. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’esmena 6955/06 d’Esquerra Unida i
Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, es tracta d’afegir un nou apartat que estableixi que els
anuncis o la publicitat també ha d’indicar les edats a les quals
va destinada i les franges d’edat recomanada.

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no li acceptarem, ja que és matèria reglamentària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’esmena 7131/06, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, gràcies, presidenta. Com que hem començat aquesta
comissió una miqueta apressats, no he dit que agraeixo que
s’hagi canviat i l’esforç que ha fet tothom per poder-se adaptar
a les meves circumstàncies de demà, això ho volia dir i sento
haver-ho dit tant tard.

Aquesta esmena 7131 en realitat ja l’hem argumentada en
altres moments, però vull fer-hi un èmfasi especial perquè
nosaltres som aquí a l’article 45 dient les condicions de la
publicitat, aleshores no podem dir “s’ha d’evitar”, hem de dir
“no es poden difondre idees d’inferioritat o superioritat de
qualsevol sexe o raça”; donam les directrius, no podem ser una
cosa tan blana que digui “s’ha d’evitar”, quan per exemple
diem, en el punt c), “Els missatges no poden establir
diferències”. Aquí no és que s’hagi d’evitar, qui fa la publicitat
no pot difondre idees de superioritat o d’inferioritat de sexe o
raça. Aquest és el motiu de l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Nosaltres li volíem proposar una transacció i seria la
següent: “No es poden difondre idees d’inferioritat o de
superioritat de qualsevol sexe, raça o origen ètic, de
conformitat amb la Convenció dels Drets dels Nins de les
Nacions Unides”.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Binimelis, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepten la transacció. Per tant quedaria aprovada, amb
aquesta transacció, per unanimitat.

Després, Sra. Binimelis, la presenti al Sr. Lletrat perquè en
quedi constància.

Passam a la votació de l’article 45.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 46 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm. 5956
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Es defensa l’esmena amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li acceptarem, ja que es contempla a l’article 47.

LA SRA. PRESIDENTA.

Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació de l’article 46.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 47 no s’hi han presentat esmenes i tampoc a la
denominació de la secció catorzena se n’hi han presentat.

Queden aprovats per unanimitat.

A l’article 48 es manté l’esmena següent: la RGE núm.
6957/06, d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí. Afegir un altre apartat de les prohibicions, al punt 1, que
prohibeixi l’assistència de menors a espectacles amb violència
per a animals, especialment les corregudes de braus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no li acceptarem, ja que es contempla a la normativa
vigent en matèria de protecció dels animals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació de l’article 48.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació de la secció quinzena no s’hi han
presentat esmenes.

Queda aprovada per unanimitat.

A l’article 50 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7132/06, de substitució, la 7133/06, de substitució, la
7134/06, d’addició, i 7135, d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista. Passam al debat, té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó, la Sra. Alberdi. Disculpes.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Perdoni. La primera, que és la 7132, fa una substitució del
redactat del punt 1 de l’article 50, perquè l’article en el seu
actual redactat diu: “Els productes o serveis han d’anar proveïts
de la informació reglamentàriament preceptiva”, i la veritat és
que la normativa que afecta la informació dels productes o
serveis no està regulada solament de manera reglamentària,
sinó per altre tipus de normativa, i, per tant, no ho hem de
deixar solament fent menció al reglament. I per tant hem fet un
redactat més ampli, el qual ens sembla que recull l’esperit i és
més correcte legalment.

L’esmena de substitució del punt 5, diu: “Les
administracions públiques de les Illes Balears, dins l’àmbit de
les seves competències respectives, han de controlar les
pràctiques comercials que manipulin les persones menors
d’edat”. Nosaltres feim una proposta de substitució i ens
sembla que aquest text que nosaltres proposem és un text molt
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més definit i més clar, ajustat precisament al que ja preveu la
legislació europea i estatal, i afegim “l’especial protecció a les
persones menors i també a les persones grans”.

A l’esmena 7134 incloem un punt 6 a aquest article 50,
perquè ens sembla que aquí també s’ha de fer constar que
aquests temes de consum s’han de tenir en compte a
l’aprenentatge a l’escola, la qual cosa és bàsica.

I per últim, la 7135, no solament s’ha de formar les
persones menors d’edat a tots els àmbits, incloent l’escola, sinó
que també s’ha de formar i conscienciar els empresaris i
professionals i establir mecanismes de motivació perquè els
empresaris i professionals ofereixin un servei de qualitat i per
tant tendeixen a afavorir el que s’anomena el consum
responsable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara sí té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies. Nosaltres acceptarem la 7132 i la 7134.
Respecte de la 7133 no l’acceptarem, ja que és matèria pròpia
de regulació de salut. I la 7135 és matèria de desplegament
reglamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació i farem votació
separada de la 7132 i 7134.

Queden aprovades per unanimitat.

I ara la 7133 i 7135.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara farem la votació de l’article 50.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, si els pareix, als articles 51, 52 i 53 i a la denominació
de la secció setzena no s’hi han presentat esmenes.

Queden aprovats per unanimitat.

A l’article 54 s’hi mantenen les esmenes següents: la RGE
núm. 7136/06, de substitució, i la 7107/06 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

És una esmena que defineix millor, en el redactat actual es
deixa solt un cap que m’agradaria llegir textualment, diu: “En
els procediments judicials les compareixences de les persones
menors d’edat s’han de fer de forma adequada ...”. Adequada
a qui? Nosaltres tenim una legislació, la qual és el nostre marc
processal vigent, que no fa falta que digui adequada. I per tant,
proposem substituir aquest paràgraf per un que digui: “En els
procediments judicials les compareixences de les persones
menors d’edat s’han de fer de la forma establerta en el marc
processal vigent”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, miri, la 7136 li acceptarem i la 7107 no li acceptarem,
ja que es preveu a la normativa estatal i és pròpia del
procediment administratiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació separada. La 7136
queda aprovada per unanimitat.

Idò, la 7107.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 54.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol III no s’hi han
presentat esmenes, a l’article 55 tampoc no s’hi han presentat
esmenes, a la denominació del títol IV tampoc no s’hi han
presentat esmenes, a la denominació del capítol I no s’hi han
presentat esmenes.

Queden aprovats per unanimitat.
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A l’article 56 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7138/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, miri, el redactat d’aquest apartat 1 és tan confós que
hem preferit fer-ne una nova redacció, encara que es manté
exactament el mateix esperit, però realment és molt confós.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li acceptarem, ja que consideram que la redacció de
l’article actual és l’adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació de l’article 56.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 57 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7139/06, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, demanem la supressió d’aquest primer apartat perquè en
el títol de l’article 57 ja ho diu això, diu que aquest article va
de drets específics dels menors protegits, no podem dir llavors
a l’article “a ser protegits” si nosaltres diem ja que l’article són
els drets específics dels menors protegits. Ens sembla que és
una redundància i més aviat una incoherència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li acceptarem aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 57.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 58 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7140/06, de substitució, 7137/06, d’addició, i 7141,
d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. També hi ha la
6959/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds.

Primer feim el debat del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

La 7140 substitueix el redactat de l’apartat b) de l’article 58
perquè queda molt més complet, encara que manté el seu
esperit; senzillament és una esmena tècnica.

L’esmena 7141 és d’addició. És afegir un nou punt, que
seria el g). El que fa és introduir un altre cop aquest concepte
de mediació familiar perquè ens sembla que és una eina molt
important i eficaç per a la resolució de problemes en el si de les
famílies i s’ha de potenciar.

La 7141..., perdó, la 7141 acabo de dir-la; ara estic a la
7143, que ja me la van acceptar. I ja està. He fet les... Sí, ja
està, ja.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. La 7140 no l’acceptarem, ja que la redacció de
l’actual article es considera més adequada. La 7137 tampoc no
la votarem a favor, ja que està recollit a l’actual article 59.3
d’aquesta llei. I la 7141 tampoc no l’admetrem, ja que existeix
una proposició de llei en la matèria de mediació familiar en
tramitació.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara farem el debat de l’esmena 6959/06,
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. L’objectiu és afegir un nou paràgraf que
plantegi la necessitat d’elaboració de plans de cooperació i
colAlaboració bianuals per definir quina és la tasca de cada una
de les administracions, i amb quin personal, quins serveis i
quin finançament comptaran. I, bé, està dins un article que
parla de criteris d’actuació i que, en fi, crec que és important
que estigui a la llei i que no es deixi senzillament a la
planificació posterior.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula la Sra.
Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No la votarem a favor perquè es preveu dins la planificació
prevista en aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació de l’article 58.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 59 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
7020/06, de modificació, del PSM-Entesa Nacionalista; RGE
núm. 6960/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds; i RGE
núm. 7144/06, d’addició, i RGE núm. 7145/06, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista. 

En primer lloc té la paraula la Sra. Mascaró per defensar la
seva esmena, la 7020.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam en el
darrer punt d’aquest article, en el punt 5, allà on parla de
garantir la implicació dels professionals i dels particulars que
intervenen tot d’una en el procés de comunicació i denúncia,
que s’hi ha d’afegir: “...tant al servei al qual estan adscrits com
a les compareixences davant els jutjats motivades pel seu
càrrec”. Això té..., tenen generalment les persones un número,
aquests professionals, i se’ls coneix pel nombre tal, per atendre
segons quins casos. Però llavors, en anar al jutjats, no són el
número tal, sinó que són en Tal, que viu a tal carrer i a tal
número, i moltes vegades ha passat que després d’un judici,
fins i tot encara que hi hagut sentència desfavorable per al que
estava acusat, aquestes persones han estat perseguides pel fet
que la seva intimitat o la seva reserva d’identitat no estava prou
garantida.

Per tant pensam que és bo per a tot el procés, no només per
a aquestes persones sinó també per implicar futurs nous
denunciants, que sàpiguen que estaran protegits en la seva
identitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No la podem acceptar ja que la legislació processal és
matèria estatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passam al debat de l’esmena 6960
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’objectiu és afegir un nou
punt a l’article 59 que prevegi l’expedició d’un carnet especial
als professionals que tracten dins aquest món per, en fi, per
facilitar la identificació i per a les compareixences judicials i
per tota una sèrie d’aspectes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.
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LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No la podem acceptar ja que és competència de cada
administració pública determinar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al debat conjunt de les esmenes
7144/06 i 7145/06 del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, són de diferent estil les dues. La primera és una
d’addició en la qual es proposa afegir un punt 2 a l’article 59
per reforçar la coordinació per escrit i posar un responsable
perquè no es repeteixin els casos com per exemple -vostès ho
recordaran tots perquè va ser dramàtic- el cas d’aquesta nina
de Barcelona, de Catalunya, que moltes administracions hi van
estar posades però al final la pobra nina va acabar a l’hospital
en una situació gravíssima. Llavors el que defensem és que es
faci aquesta coordinació però que es faci constància de totes
les actuacions per escrit i es decideixi quina és l’administració
responsable que serà la que ha de fer el seguiment.

La 7145 és suprimir l’apartat 3 de l’article 59 perquè en
realitat aquest apartat fa referència als criteris d’actuació i no
al deure de comunicació i renúncia, que és el que regula
precisament aquest article 59.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam..., té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. No acceptarem la 7144 atesa la distribució de
competències de cada administració pública que, en qualsevol
cas, és matèria reglamentària. I la 7145 tampoc no
l’acceptarem, ja que es considera més adequada la redacció de
l’article actual de la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 59.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la denominació del capítol II no s’hi han presentat
esmenes.

Queda aprovada per unanimitat.

A l’article 60 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 6961/06, de supressió, i 6962/06, d’addició, d’Esquerra
Unida i Els Verds; i la RGE núm. 7021/06, de modificació, del
PSM.

En primer lloc, té la paraula el Sr. Rosselló per debatre les
seves esmenes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta, la primera, la 6961, és una esmena sense
massa importància que planteja que la desescolarització s’entén
dins el terme “absentisme”.

I l’altra sí que la consideram important, és afegir un nou
apartat on s’estipuli com a una causa de risc important la
malaltia mental del pare o de la mare d’un menor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

La 6961 no li acceptarem, ja que això de la
desescolarització és diferent de l’absentisme escolar.

I la 6962 tampoc no li acceptarem, ja que està inclosa en la
redacció de l’article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al debat de l’esmena 7021 del
PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam
substituir íntegrament l’apartat e) d’aquest article, el qual parla
de quines són les situacions de risc, i diu: “La desescolarització
o l’absentisme escolar habitual o sense justificació durant el
període obligatori”. Nosaltres pensam que no només ha de ser
durant el període obligatori, sinó que també una vegada que
estan escolaritzats els infants. Si tenim un infant a educació
infantil que està escolaritzat i avui hi vaig, demà no, i la mare
és incapaç de justificar, o son pare o la persona que se’n faci
càrrec, per què no hi ha anat, és un símptoma de situació de
risc. I si no es comença des de baix difícilment arribarem
després a primària a resoldre aquestes situacions.

Per tant, demanam incloure aquestes coses, si una família
matricula el seu fill a infantil crec que ha d’acomplir amb
l’obligació de dur-l’hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li podem admetre, ja que el contingut de l’article actual
és conforme a la legislació orgànica bàsica de protecció del
menor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 60.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 61 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7022/06, d’addició, del PSM-Entesa Nacionalista. Té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Només demanam afegir un nou punt on
digui que les administracions locals han de colAlaborar amb el
desenvolupament de les mesures adoptades a conseqüència de
les declaracions de risc. És a dir, hi ha d’haver colAlaboració
dels ajuntaments quan els serveis tècnics o els serveis socials

o els serveis d’altres administracions detectin dins l’àmbit
territorial d’aquest ajuntament qualque problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. No li podem acceptar ja que està implícit en els
articles 61.2 i 18 d’aquesta llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 61.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 62 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7146/06, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

(...) ... de les funcions pròpies de la pàtria potestat són
obligats a colAlaborar”. Nosaltres ens preguntem: i si no
colAlaboren què passa? Llavors, per això proposem afegir un
nou paràgraf que digui que la negativa de colAlaboració podrà
donar lloc precisament a la declaració de desemparament. I
aquest és el motiu d’aquesta ..., fem la posició de
l’administració, en aquest cas més ferma quan ens enfrontem a
la manca de colAlaboració per part dels pares.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí. No l’acceptarem, ja que la situació de desemparament
no es dóna només per la negativa dels pares a colAlaborar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’article 62.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’addició d’un nou article 62 bis s’hi manté l’esmena
següent: RGE núm. 6963/06 d’Esquerra Unida i Els Verds. Té
la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. Aquest nou article té com a objectiu
marcar per llei, no només deixar-ho a la planificació posterior,
què s’ha de fer quan una administració es troba en una situació
de risc, que és, sense cap dubte, elaborar un pla concret
d’actuació que reflecteixi els indicadors negatius de risc i
adoptar les mesures conseqüents que venen relacionades al
propi article.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No li podem acceptar, ja que correspon a la competència de
cada administració determinar-ho reglamentàriament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol III no s’hi han
presentat esmenes. Passam a la votació.

Vots a favor? Per unanimitat.

A l’article 63 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7147/06, de supressió, i 7148/06, de substitució, del Grup
Parlamentari Socialista; RGE núm. 6965/06, d’addició, i
6966/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds. També s’hi
ha presentat l’esmena 7023/06, de modificació, del PSM.

En primer lloc, té la paraula la Sra. Alberdi per defensar les
seves esmenes 7147 i 7148.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

La primera és suprimir del punt 1 d’aquest article 63 la
frase final, que diu: “d’acord amb el que estableix la legislació
vigent”. Ens sembla que és redundant i que aquesta definició ja
està inclosa a l’article 172.1 del Codi Civil, no hem de tornar-
ho a repetir.

I la segona té un altre caire i és més tècnica, però a la
vegada més definitòria, i la vull defensar amb una mica
d’esment. El redactat actual diu: “La inexistència de les
persones a qui realment corresponen les funcions de guarda”.
La inexistència què vol dir? És pot tècnica i potser que s’hagin
mort, que no hi siguin, que siguin declarades d’emergència, que
hagin renunciat a la pàtria potestat, a nosaltres ens sembla que
és molt més correcte, fins i tot correcte, i l’altre no és correcte,
és dir “La falta de determinació legal de les persones amb dret
per exercir la guarda i també la custòdia de la persona menor
d’edat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. No acceptarem la proposta 7147, ja que la redacció
de l’article és conforme amb la normativa civil i administrativa
vigent en la matèria.

La 7148 tampoc no l’acceptarem, ja que la proposta
d’esmena inclou un concepte jurídic indeterminat i és més
adequada l’actual redacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Perdó, sí?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, aquesta també com que és una esmena molt tècnica,
m’agradaria, Sra. Binimelis, la 7148, que s’ho pensés, fes una
consulta per favor, perquè em sembla que precisament el que
és indeterminat és l’actual redactat. Ho dic perquè els assessors
amb els quals he colAlaborat m’han fet molt èmfasi en aquesta
part. De totes maneres, facin la votació com vostès vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, però, a la votació.
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Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem al debat conjunt de les esmenes 6964, 6965
i 6966 d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta, són tres esmenes d’addició que tenen com
a objectiu situar noves situacions de desemparament que no
contempla l’articulat de l’article, que serien la
desescolarització, el consum de substàncies tòxiques i
psicotròpiques i la inducció a la mendicitat i la delinqüència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. La 6964 no l’acceptarem ja que es troba inclosa a
la lletra e) de l’article.

La 6965 i 6966 els ho acceptarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així faríem, a veure, si vol repetir, per fer
la votació per separat.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, 6965 i 6966 conjuntament. I 6964 a part.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passarem primer a la 6964.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació conjunta de les 6965 i 6966.

Queden aprovades per unanimitat.

Ara passam al debat de l’esmena 7023 del PSM. Té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, gràcies. Nosaltres demanam en el punt d), el qual fa
referència a situacions de desemparament, i diu: “La
negligència en l’atenció física, psíquica o emocional del menor
de manera sistemàtica i greu”, i demanam eliminar la paraula
“i greu”, perquè detectar la gravetat així és una mica difícil. I
a més, si tenim situacions de negligència sistemàtica si no és
greu ho arribarà ser, perquè un dia i un altre i un altre, encara
que pugui parèixer una ximpleria, perquè si és sistemàtica ja de
per si és greu, i crec que s’hauria de llevar aquesta expressió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL.

Sí. Nosaltres no li acceptarem, ja que la redacció de l’article
actual es refereix a situacions de desemparament i no de risc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem idò a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 63.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 64 no s’hi han presentat esmenes. Pot quedar
aprovat per unanimitat?

D’acord.

A l’article 65 s’hi manté l’esmena següent: RGE núm.
7024/06, de modificació, del PSM-Entesa Nacionalista. Té la
paraula la Sra. Mascaró per defensar-la.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Nosaltres demanam en el punt 3, el qual
fa referència que es poden solAlicitar informes socials, mèdics,
psicològics i policials que es considerin necessaris per iniciar
tot el procediment de protecció i d’atenció als menors, afegir-hi
“els serveis corresponents tenen l’obligació d’emetre aquests
informes en el menor temps possible”, perquè ha passat moltes
vegades que serveis socials demanen a centres sanitaris o a
altres llocs, demanen un informe i l’han de reiterar i quan arriba
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de vegades la situació del menor o ja s’ha disparat o ja s’ha
resolta per altres temes.

Per tant, és important establir que aquestes persones dels
centres sanitaris, públics, privats, estan obligats a haver de fer
un informe quan se’ls ho demana per aquestes característiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No l’acceptarem ja que s’estarà al termini que la normativa
específica determini en cada cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la votació de l’article 65.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 66, 67 i 68 no s’hi han presentat esmenes, per
tant queden aprovats per unanimitat.

A l’article 69 s’hi manté l’esmena següent: la 7149, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista.

(Remor de veus)

Ah, és una errada, val, jo he llegit, està aprovada en
ponència.

D’acord, així hem de votar l’article, el qual queda aprovat
per unanimitat.

I llavors hi ha els articles 70, 71 i 72 als quals no s’hi han
presentat esmenes i queden aprovats per unanimitat.

A l’article 73 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7150/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista,
i 6967/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds.

Feim el debat de l’esmena 7150, té la paraula la Sra.
Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, aquesta també és una esmena tècnica en el sentit que els
proposem substituir el redactat de l’apartat 3 per un altre en què
queda clar que hi ha d’haver una sentència ferma per assumir
les funcions tutelars per part de l’òrgan competent, no pot ser
el propi òrgan competent que faci això, sinó que ho ha de fer,
prèviament, en funció d’una sentència ferma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, acceptam l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Aquesta esmena queda aprovada per
unanimitat.

Feim el debat, idò, de l’esmena 6967 d’Esquerra Unida i
Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, es tracta d’afegir un nou punt a l’article 73, el qual
marcaria les condicions i el millor tractament als menors
desemparats i sobretot establiria una durada màxima en una
primera acollida de sis mesos, passats els quals s’haurien de
prendre mesures preventives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. Sr. Rosselló, acceptam la seva esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant quedarà aprovada per unanimitat aquesta esmena
i en conseqüència l’article també per unanimitat. És així? Sí.

A l’article 74 s’hi manté l’esmena següent: la 7142/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Alberdi per defensar-la.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Un moment, per favor. Perdona? L’accepten, no fa falta que
la defensa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda acceptada?
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LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Acceptam l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així l’article ...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

(Intervenció inaudible)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No, no, estàs completament equivocada. No, el canvi és el
terme (...), no, no senyora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró que l’accepta vostè també? Bé, per a l’article
més que res.

Idò així tant l’esmena com l’article queden aprovats per
unanimitat.

A l’article 75 s’hi manté l’esmena següent: la 7151/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Alberdi per defensar-la.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, proposem substituir el conjunt del redactat, però
fonamentalment perquè l’actual redactat posa “en la forma que
es determini reglamentàriament”. La nostra preocupació és
que, suposem reglamentàriament, això pot dificultar que les
entitats públiques mentre no s’aprovi aquesta norma
reglamentària no sàpiguen a quina legislació acudir. I llavors
proposem aquest redactat que ve a millorar aquest aspecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No l’acceptarem, ja que consideram més adient la redacció
actual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 75.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A la denominació del capítol IV no s’hi han
presentat esmenes; tampoc no s’han presentat esmenes a la
denominació de la secció primera. Queden aprovades per
unanimitat.

A l’article 76 s’hi mantenen les esmenes següents: RGE
núm. 7152/06, de supressió, 7153/06, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi per
defensar-les.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, proposem suprimir el punt f) de l’article, perquè ens
sembla que quan es tracta de l’adopció de mesures de protecció
d’un menor o d’una persona menor d’edat no és factible
incloure una llista oberta, sense el perill de vulnerar qualque
tipus d’altre dret.

L’esmena 5153 també proposa suprimir l’apartat 2, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, 7153.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, perdoni, 7153, el que proposa és suprimir l’apartat 2
d’aquest article 76, perquè els criteris ja s’han establert
prèviament a l’article 58 d’aquesta llei, inclòs en el capítol I de
disposicions generals, aplicable a tota la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, no els acceptarem cap de les dues esmenes, ja
que consideram més adequada la redacció de l’article actual de
la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Passam a la votació de l’article 76.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 77 no s’hi han presentat esmenes. Queda aprovat
per unanimitat.

A l’article 78 s’hi manté l’esmena 6968/06, d’addició,
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. Aquest article té com a objectiu marcar
les causes d’extinció de les mesures i entre elles l’apartat g)
planteja la majoria d’edat, nosaltres afegim un article que situï
dues excepcions a aquest cas: una, que hi hagi una
minusvalidesa clarament reconeguda, pendent d’incorporar-se
a un centre residencial o a un pis tutelat, és a dir, no deixar
aquesta tutela fins que no hagi entrat en aquesta residència o en
aquest pis tutelat, i una segona que si la tutela s’ha realitzat nou
mesos abans del compliment dels 18 anys. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no l’acceptarem ja que es tracta d’una normativa
sectorial sobre discapacitat, i també el punt 2 és matèria
reglamentària. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Farem la votació de l’article 78. 

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’addició d’una nova secció del capítol 4, s’hi manté
l’esmena següent: RGE núm. 7154/06, d’addició, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi per
defensar-la.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, afegim una nova secció a aquest capítol IV dedicat
exclusivament al suport de la família, amb tres articles.
Objectiu de les mesures de suport, actuacions de suport, fem
èmfasi en aquestes actuacions, i cooperació de la família
beneficiària. Ens sembla que és necessari posar totes aquestes
mesures, perquè, a més, són coherents amb allò que diu el punt
a) de l’article 76 de la mateixa llei, quan parla de classes de
mesures de protecció i diu que, el primer, l’a), diu que ha de ser
amb la colAlaboració, s’ha de prestar colAlaboració a les
famílies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, no l’acceptarem ja que es considera més pròpia de
legislació en matèria de família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé podríem aturar i...

(Se senten veus de fons)

Com que no hi ha temps d’acabar-la em sembla que ho
podem deixar aquí, i ja començarem.., ens posarem d’acord els
portaveus, si els sembla bé, a veure quin dia podem seguir o a
quin hora podem seguir aquesta comissió. D’acord? Bé.

S’aixeca la sessió.

Correcció d’errates del Diari de Sessions de la Comissió
d’Assumptes Socials núm. 32.

Pàg. 506. Allà on diu:

LA SRA. PRESIDENTA:
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A l’article 57 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 2109/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.

Hi manca el text que destacam en negreta:

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 57 s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE 2109/06. Té la
paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Queda defensada en els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Feliu.
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