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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta, Jaume Tadeo substitueix Carolina
Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Continuació de l'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.

Idò així ara passaríem..., continuaríem amb la llei, i havíem
quedat el darrer dia..., un segon... Sí, a la denominació de la
secció segona, a la qual no s’hi havien presentat esmenes. Per
tant podem passar a votació de l’article...

És la denominació de la secció segona.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sra. Presidenta, a la darrera sessió vàrem prendre l’hàbit
que, allà on no hi havia esmenes, s’aprovava per assentiment.
No és que tengui ganes d’acabar, però, vaja...

(Rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, continuarem ben igual. Sí, no, no, volem agilitar,
gràcies.

Per unanimitat.

A l’article 19, com que tampoc no s’hi han presentat
esmenes..., a l’article 79, sí. Ah, 19? Bé, perdó, 79. Tampoc no
s’hi han presentat esmenes. Per tant queda aprovat per
unanimitat.

A l’article 80 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6969/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds; i RGE núm.
7155/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Per
tant primer passarem al debat d’Esquerra Unida i Els Verds. 

Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. Quan es plantegen els drets del menor
de visita, comunicació i tal, nosaltres el que feim és afegir a
l’apartat 4 que a l’hora de rebutjar una visita, idò estam d’acord
amb tot el que es planteja, però afegir també la voluntat del
menor; si el menor no vol rebre aquesta visita que es tengui en
compte. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

(Inici de la intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, pitgi...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no votarem a favor
d’aquesta proposta ja que es tracta de decisió administrativa o
judicial, que en qualsevol cas respectaria els principis i els drets
inherents de les persones menors d’edat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Podem...?, sí? 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:

A l’article 80 es mantenen les esmenes següents: RGE
número...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No, n’hi ha una altra, n’hi ha una del PSOE.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdó, sí. Sí, perdó. Passam a l’esmena 7155/06, del
Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sra. Presidenta. Si m’ho permet, l’acceptam, si no la vol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant passarem a votació.
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Vots a favor? Per saber si el PSM i Esquerra Unida la... 

Farem votació de l’article 80.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Repetim?

(Intervenció inaudible)

D’acord. Passarem a votació una altra vegada.

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:

Moltes gràcies. A la denominació de la secció tercera no
s’han presentat esmenes. Per tant queda aprovada.

A l’article 82 s’han presentat...

(Intervenció inaudible)

Tampoc no s’hi han presentat esmenes.

A l’article 82 s’ha presentat l’esmena següent: RGE núm.
7156/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sra. Alberdi, si m’ho permet, Sra. Presidenta, la hi votarem
a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant queda aprovada per unanimitat. Passarem a la
votació, idò, de l’article 82. Aquesta per unanimitat? Per tant
per unanimitat.

A l’article 83 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
7157/06, de substitució, i RGE núm. 7158/06, de supressió, del
Grup Parlamentari Socialista. Faran el debat conjunt i té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, amb aquesta esmena, que va
unida a la 7158 i les defensaré plegades, el que proposem és
substituir el paràgraf 3 per un redactat molt més senzill que diu:
“L’acolliment es formalitzarà per escrit i haurà d’incloure els
extrems continguts a l’article 173 del Codi Civil”. En aquest
cas el Codi Civil diu perfectament tots els conceptes que hi ha
en aquest paràgraf 3 i, a més, en diu molts d’altres i, a la
vegada, si fem aquesta manera de dir-ho, que ho farem en
funció d’una normativa superior que és el Codi Civil, que no es

pot obviar ni oblidar en aquesta llei, podem suprimir el punt 4
perquè, en aquest article 173 del Codi Civil, ja s’hi inclou tant
l’acolliment familiar simple com l’acolliment familiar
permanent. 

I aquest és el motiu fonamental d’aquestes dues esmenes.
L’addició d’aquest article tal com està vulnera el contingut del
Codi Civil, perquè la manera com s’han de fer aquests
acolliments està regulada amb molt més amplitud del que diu
aquest supòsit número 3, aquest punt número 3, en el Codi
Civil.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Alberdi, nosaltres els
proposaríem una esmena de transacció. Nosaltres seria la
mateixa redacció de la proposta d’esmena però en un punt
número 5 de l’article 83, perquè és comú amb els dos tipus
d’acolliment. Si l’accepta...

(Intervenció inaudible)

Que nosaltres els acceptaríem la mateixa redacció de
l’esmena, però en un punt número 5 dins aquest article, perquè
és comú amb els dos tipus d’acolliment.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

D’acord. Sí, sí, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Va bé?, ho accepta?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, queda aclarit...? Passam a votació... No, sí. Seria
per unanimitat. Per tant l’article 83, com que s’accepta la
transacció, quedaria aprovat per unanimitat.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Perdoni, però hi ha una altra esmena, en aquest article.

(Conversa inaudible)

No, perdoni... És que jo n’he defensada una, i la segona
esmena, la 7158, no l’acceptarem, ja que es considera més
adequada la redacció d’aquest article actual de la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No. Sra. Presidenta, retiraré aquesta esmena, perquè si
acceptem la transacció de la primera, d’alguna manera, encara
que ens sembla redundant, ja està recollit l’esperit que nosaltres
volíem defensar. Per tant retirarem aquesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant retiraria la 7158.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Retirarem la 7158.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Igualment quedaria aprovat, idò, per unanimitat
l’article 83, llavors. Sí?, és així? Queda per unanimitat, Sr.
Lletrat, no?

A l’article 84 es manté l’esmena següent, RGE núm.
7159/06, d’addició, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. També si m’ho permet vull dir que
acceptam la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí? Per tant, idò, així l’article 84 per això mateix quedaria
per unanimitat.

A la denominació de la secció quarta no s’han presentat
esmenes. Quedaria també aprovada per unanimitat.

A l’article 85 es mantenen les esmenes RGE núm. 7160/06
i RGE núm. 7161/06, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Les defensaré per separat. La 7160 és una esmena d’addició
per addicionar una frase al final de l’apartat 1, que diu: “La
durada d’aquest tipus d’acolliment preadoptiu no podrà ser
superior a un any”, perquè així ho estableix l’article 173.bis,
també, del Codi Civil, i fa falta fer-ho constar per a millor
salvaguarda tant dels drets dels infants que estan en procés de
preadopció com de les famílies que tinguin interès o estiguin
interessades en aquest procés. Aquesta és la 7160.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula la Sra. Binimelis per defensar...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, respecte a l’esmena 7160, no l’acceptarem, ja que el
Codi Civil no estableix cap termini limitador, i perquè potser
per ventura matèria més de tractament reglamentari.

Pel que fa a la 7161...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon, perdó, tindrà la paraula...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, encara no l’he defensada. La 7161...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

No, és que és el que li volia dir, perdoni. Que l’acceptam.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Ah, perdoni. Molt bé, ja, ja, l’anava a defensar. Jo estava
aquí ja...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Em creia que volia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, d’acord. Per tant passarem a votació, idò, l’esmena
7160.

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:

I la 7161 per unanimitat, d’acord?

La votació de l’article 85.

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:

A l’article 86 no s’han presentat esmenes. Per tant queda
aprovat per unanimitat.

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

A l’article 87 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6970/06, de supressió, d’Esquerra Unida i Els Verds; i RGE
núm. 7025/06, d’addició, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.
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Té la paraula el Sr. Rosselló per defensar la seva esmena.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena de supressió
que té la següent argumentació: estam parlant d’un article que
parla de supòsits en els quals és procedent l’acolliment
residencial. Nosaltres no entenem per què un d’aquests supòsits
és que es prevegi una situació de desprotecció transitòria; i què
passa si la desprotecció és més llarga i ja no és un supòsit a
tenir en compte? Per tant senzillament creim que s’ha de
suprimir, que els altres són molt coherents però que aquest no
té sentit, perquè igualment serà necessari l’acolliment
residencial, o serà més greu encara si la situació de
desprotecció és de llarg termini.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, nosaltres no l’acceptarem, ja
que creim que la redacció de l’article es considera adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació d’aquesta esmena, de
l’esmena 6970/06.

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 l’esmena número 7025 del PSM. Té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som conscients que la
redacció tal vegada no és la més adequada, però sí el contingut,
el fons de la qüestió. Demana que els centres de primera
acollida per raons de seguretat..., hi ha un punt que diu que per
raons de seguretat -en el punt 4- han d’estar..., poden ser oberts,
han de ser de règim obert, i nosaltres pensam que hi ha
moments que aquesta obertura, aquest règim obert no és bo, bé
per a la seguretat dels nins, bé per a la seguretat dels altres nins.
Per tant demanam que digui això, que s’afegeixi un altre punt
4.bis: “Els centres de primera acollida, per raons de seguretat
del mateix menor i de la resta de menors i professionals, poden
ser de règim no tan obert”; potser aquest “règim no tan obert”
queda una mica estrany, però acceptaríem un altre tipus de
redacció si volgués dir el mateix, com s’ha expressat en el punt
anterior. És a dir, a vegades per seguretat és necessari que
aquest règim no sigui obert.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Mascaró, no l’acceptarem ja
que la legislació comparada d’altres comunitats autònomes i
bàsica estatal preveu que els centres de protecció de les
persones menors d’edat siguin de règim obert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a la votació de l’article 87. 

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:

A l’article 88 es mantenen les esmenes següents: RGE núm.
6971, de substitució, d’Esquerra Unida i Els Verds; i la
6972/06, també d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el
Sr. Rosselló per defensar les esmenes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una primera esmena va de
substitució al punt tercer que, bé, senzillament quan estableix
que en un moment en què s’ha produït la sortida dels menors hi
hagi un seguiment de l’administració, la qual cosa em pareix
molt adequat i molt encertat, planteja -crec- fins i tot una data
d’un any, i planteja que..., la redacció diu que l’entitat
competent en matèria de protecció de menors podrà demanar
als serveis socials de les administracions locals colAlaboració,
i nosaltres ho substituiríem per “rebrà la colAlaboració dels
serveis socials”. En definitiva es tracta d’implicar els serveis
socials locals en aquest tema de forma imperativa.

I la segona esmena és d’addició, que és afegir un altre punt
que plantegi que l’acolliment dels menors a centres residencials
es realitzarà en centres de règim obert, amb les úniques
limitacions d’entrada i de sortida que siguin les marcades per
les necessitats educatives i de protecció. En definitiva, una
mica en la direcció del que deia abans, del que havia
argumentat la portaveu del Partit Popular, em pareix, em pareix
haver entès.
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D’acord, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No les acceptarem, ja que..., la
6971 no l’acceptarem ja que és una facultat administrativa de
l’entitat pública competent en matèria de protecció de menors
d’edat. Respecte a la 6972, tampoc no l’acceptarem, ja que els
centres de protecció de menors d’edat són de règim obert, els
quals tendran el seu règim intern d’acord amb la legislació
vigent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, passarem a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò ara a votació de l’article 88.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 89 i 90 no s’han presentat esmenes. Per tant
queden aprovats per unanimitat. 

A l’article 91 es mantenen les esmenes següent: RGE núm.
6973/06, d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds; i la RGE
núm. 6974, també d’addició, d’Esquerra Unida i Els Verds. Té
la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam parlant de classificació i
tipus de centres d’acolliment residencial, i a l’apartat 1 parla de
centres d’acolliment residencial i situa dues formes, i nosaltres
afegíem una tercera forma, una tercera modalitat, que seria
sense afany de lucre. No ho plantejam, per tant, de forma
excloent, sinó afegint-ho; no vol dir que totes hagin de ser
sense afany de lucre, però també contemplar-ne alguna
d’aquestes no estaria malament.

I amb l’altra esmena, la 6974, proposam afegir un nou
apartat al punt 91.1, també, on figuri “centres que en els seus
estatuts o documents institucionals figuri entre els seus
objectius la protecció del menor”. Ve a ser una condició per, en
fi, evitar allò que abunda avui en dia, que s’ha convertit en una

cosa habitual, que és que les empreses constructores, a més de
construir, es dediquen als serveis socials, avui en dia. Per tant
no estaria de més que com a mínim hagin de posar als estatuts
que es dedicaran a això.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La 6973 tampoc no l’acceptarem,
ja que la legislació comparada d’altres comunitats autònomes
no distingeix que es tracti d’entitats amb o sense afany de lucre.
Per altra part la legislació bàsica estatal relativa a la
contractació administrativa no té cap limitació.

I respecte a la 6974 tampoc no l’acceptarem, ja que aquest
objectiu és inherent a aquest tipus de centres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem 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:

Passarem a votació de l’article 91.

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:

A la denominació de la secció sisena no s’han presentat
esmenes. Queda aprovada per unanimitat.

A l’article 92 es manté l’esmena següent: RGE núm.
6975/06, d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Rosselló per defensar-la.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, és afegir una nova condició a l’adopció de persones
menors d’edat que sigui que la màxima d’edat diferent entre la
persona que adopta i l’adoptada sigui de 40 anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 34 / 19 d'octubre del 2006 563

 

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu, Sr. Rosselló, però no
la hi podem acceptar, ja que el codi civil fixa una diferència
d’edat mínima i no màxima.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aclarit. Passarem 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. Passarem a votació l’article 92.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 93, 94 i 95 no s’han presentat esmenes. Per tant
queden aprovats per unanimitat. 

I tampoc no s’han presentat esmenes al capítol V. Per tant
també queda aprovat per unanimitat.

A l’article 97 s’han presentat esmenes: la RGE núm.
6976/06, de substitució; la RGE núm. 6977/06, també de
substitució; la RGE núm. 6978/06, de substitució; la RGE núm.
6979, d’addició; i RGE núm. 6980/06, també d’addició,
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Són tres esmenes de
correcció d’estil i dues esmenes de modificació del contingut
del registre autonòmic, que és del que estam parlant, del
Registre autonòmic de protecció de persones menors d’edat.
Aquí diu que tendrà tres seccions, que seran secció primera -
diu-, guardes; secció segona, tutela; secció tercera, acolliment.
Nosaltres creim que, bé, no estaria de més dir: “secció primera,
de menors subjectes a guarda; secció segona, de menors
subjectes a tutela; i secció tercera, de menors acollits a famílies
alienes”. 

I a la vegada proposam afegir dos nous apartats, dues noves
seccions al registre, que seria una referida a famílies extenses,
de menors acollits a famílies, i una altra de centres residencials,
menors acollits a centres residencials, perquè també figurassin
dins el registre; o sigui que s’entén que els menors...; supòs que
hi han d’estar, però per diferenciar clarament els que estan en
residència i els que no hi estan. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La 6976, la 6977, la 6978, la 6979
i la 6880 no les podem acceptar, ja que la sistematització de la
llei és adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així 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. També hi una esmena, la RGE núm. 7026,
de modificació, del PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres demanam que
dins el registre autonòmic s’afegeixi una altra secció, que seria
la secció de maltractaments. Això té una explicació: hem vist
casos, alguns molt significatius, a Mallorca mateix d’un nin que
havia patit diferents casos de maltractament i actualment està
en coma a Son Dureta i també ha passat a altres comunitats
autònomes. Si hi hagués un registre de maltractaments seria
més fàcil controlar que aquest menor ja no és la primera
vegada, quan se’l du a un hospital o se’l du a urgències o el que
sigui. A més ens reafirma en la necessitat el fet que altres
comunitat que els ha passat una cosa semblant a aquestes
automàticament han creat aquest registre. Per tant pensam que
dins el tema de protecció de menors és bàsic tenir un registre de
menors que han estat alguna vegada o hi ha hagut sospites de
ser maltractats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No la podem acceptar, ja que a la
Llei d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de protecció de menors es preveu la (...) a través del
Pla estratègic nacional de la infància.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies. Passarem a 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 a votació l’article 97.

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 l’article 98 no s’han presentat esmenes, per tant queda
aprovat per unanimitat.

A l’article 99 es manté l’esmena següent: la RGE núm.
7162/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, presidenta. Sí, proposem substituir l’apartat b), en
el qual només diu “accés del Ministeri Fiscal” -estem parlant de
l’organització i el funcionament dels registres-, i nosaltres
pensem que no s’ha de restringir exclusivament al Ministeri
Fiscal perquè hi ha altres institucions, la funció de les quals és
vetllar també pel benestar del menor, que en un moment donat
poden tenir necessitat d’accedir al registre en el
desenvolupament de les seves funcions, i posem un paràgraf
final per fer més estricta aquesta obertura, podríem dir,
d’aquests registres, dient l’obligació que s’ha d’autoritzar per
escrit l’accés a aquest registre. Això garantirà el control de les
circumstàncies que han permès que altres institucions que no
siguin el Ministeri Fiscal hi puguin accedir. Estem parlant
precisament de la persona que actuï com a defensora del menor,
o una institució anàloga, i això ens dóna la possibilitat de saber
a qui donem accés a aquest registre i quines han estat les
circumstàncies que han motivat que hagin pogut accedir a
aquest registre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis, per defensar
l’esmena 7162/06.

(Intervenció inaudible)

Perdó, m’agradaria que ho repetís, perquè no té...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Perdoni. No, ja que nosaltres pensam que es tracta de
matèria pròpia de desplegament reglamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a 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. Passarem a votació l’article 99.

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 l’article 100 no s’han presentat esmenes;
per tant queda aprovat per unanimitat.

A la denominació del títol V no s’han presentat esmenes;
també queda aprovat.

A la denominació del capítol I no s’han presentat esmenes;
també queda aprovat.

I a l’article 101 no s’han presentat esmenes; també queda
aprovat per unanimitat.

A l’article 102 es manté l’esmena RGE núm. 7163/06, de
substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, proposem substituir l’apartat f) d’aquest article 102, que
té a veure amb els criteris d’actuació, en el sentit que ha de
constar aquest article 56.1 de la Llei orgànica 5/2000,
reguladora de les responsabilitats penals dels menors, perquè
ens sembla que precisament allò que diu aquest article hauria
d’inspirar tots els criteris d’actuació de l’administració en
l’execució de les mesures acordades judicialment. A nosaltres
no ens agrada repetir lleis d’obligat compliment en general o de
llei, però en aquest cas, quan es tracta de drets fonamentals, ens
sembla que és molt important precisament que es faci
referència a aquest article, on es contemplen precisament les
limitacions que seria necessari tenir en compte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
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Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No l’acceptarem ja que
consideram més adequada la redacció de l’article actual de la
llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a la votació de l’article 102.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 103, 104, 105, 106, al capítol tercer, als articles
107, 108, 109 i 110 no s’hi han presentat esmenes, queden
aprovats per unanimitat.

A l’article 111 s’hi ha presentat l’esmena RGE núm.
7164/06, de substitució, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, és molt senzilla aquesta esmena que presentem. Així
com està redactat l’article 111 diu solament que s’apliquin
aquestes mesures de mediació i conciliació als conflictes quan
estan a la fase extra judicial, nosaltres proposem que també
aquestes mesures de conciliació, aquests procediments de
conciliació, es facin quan ja s’ha començat el tràmit, o sigui,
quan hi ha procediments que ja estan en fase d’execució, en els
quals també seria molt útil poder aplicar aquests criteris de
conciliació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No l’acceptarem ja que la
redacció actual del projecte és més adequada i sistematitzada
perquè es recull a l’article 113, és conforme a la Llei orgànica
5/2000 i a la distribució de competències entre l’Estat i la
CAIB en aquesta matèria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Binimelis. Passarem a 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 a la votació de l’article 111.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 112, 113 i a la denominació del capítol IV, no
s’hi han presentat esmenes, queden aprovats per unanimitat.

I a l’article 114, tampoc no s’hi han presentat esmenes,
també quedarà aprovat per unanimitat.

A l’article 115 s’hi manté l’esmena RGE núm. 7165/06, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, l’objectiu d’aquesta esmena és sobretot preservar els
drets en el sentit de limitar els règims disciplinaris, vull dir,
tenim la Llei orgànica de responsabilitat penal del menor,
l’article 60, contempla, i està tret d’aquí el redactat i per això
ens sembla que n’hem de fer esment, l’únic que feim és afegir
a l’article, al punt 4, on es diu “es dictarà per aquests centres un
reglament de règim intern i funcionament d’acord amb el que
disposa la normativa vigent en matèria de responsabilitat penal
dels menors”, i nosaltres afegim “i en especial amb els límits
establerts a l’article 60 de la Llei orgànica de responsabilitat
penal dels menors en la seva regulació del règim disciplinari”.

Ens sembla que és molt important que qui vagi a fer els
reglaments, tengui especialment en compte que hi ha una
limitació del règim disciplinari, i aquest és el motiu de la nostra
esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No l’acceptarem ja que la
redacció de l’article actual es considera més adequada, llavors
preveu l’aplicació de les normes en l’àmbit temporal i especial
sobre la matèria. Per tant, ara s’entén inclòs l’article 60 i
concordant amb la Llei orgànica 5/2000 i posteriors
modificacions, sinó també amb el capítol IV del Reial Decret
1774/2004 pel qual s’aprova el seu reglament.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a 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 votació de l’article 115.

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, Sr. Lletrat. 

A l’article 116, a la denominació del títol VI, a la
denominació del capítol I, no s’hi han presentat esmenes, per
tant, queden aprovats per unanimitat.

A l’article 117 s’hi manté l’esmena RGE núm. 6981/06, de
substitució, d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és una esmena que
consideram important perquè estam parlant de la figura del
defensor o defensora del menor. La llei planteja que podrà
nomenar-se, només faltaria que no pogués, no?, i clar, nosaltres
pensam que es fa una llei del menor i és l’ocasió de deixar
sentenciat aquest tema. 

Jo senzillament vull recordar que la comunitat de Madrid,
governada pel Partit Popular, té aquesta figura, i recordar un
altre element que em pareix important. A la passada legislatura
el govern del pacte de progrés va posar en marxa una oficina de
defensa del menor dependent de la Conselleria de Benestar
Social, i vostès ens varen criticar que no hauria de dependre
d’una conselleria, sinó que hauria de dependre del Parlament o
del Síndic de Greuges. Nosaltres els vàrem donar la raó, vàrem
estar d’acord i vàrem treballar per fer una llei que al final no
sortí, i ara que tenim ocasió que es nomeni el defensor o la
defensora del menor i que la llei ho deixi clar, ho deixen a
lliure -sí, no sé com es diu, però això-, a lliure decisió del
Govern, en definitiva, que és el que decidirà sí o no, quan
estam parlant d’una figura que depengui del Parlament o
depengui del Síndic de Greuges. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rosselló, no la podem
acceptar, ja que és un òrgan del Parlament, aquest serà qui ho
disposi a la seva normativa pròpia, no la podem acceptar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem 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. Passarem a votació de l’article 117.

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 II no s’hi han
presentat esmenes, per tant queda aprovat per unanimitat.

A l’article 118 s’hi manté l’esmena RGE núm. 6982/06
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estam dins un article que
forma part del capítol que parla de Consell d’Infància i Família
a les Illes Balears i nosaltres senzillament proposam un nou
article on es plantegi que el Govern promogui la constitució
d’estructures participatives, és a dir, Consell d’Infància i de
Família a nivell municipal i supramunicipal, evidentment
planteja que promogui no que imposi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies. No la podem acceptar ja que és una matèria pròpia
de la planificació amb el Pla de la infància.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 6; vots en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a votació de l’article 118. 

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 III no s’hi han presentat
esmenes, queda aprovat per unanimitat. 

A l’article 119 s’hi manté l’esmena RGE núm. 6983/06
d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Parlam de la composició,
dels components de la Comissió Interinsular de la Protecció del
Menor i consideram que seria molt important l’existència d’un
representant dels ajuntaments de més de 20.000 habitants que
podria ser nomenat per aquests ajuntaments o per la FELIB. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No la podem acceptar ja que no
es pot modificar la Llei d’atribucions de competències als
consells insulars en matèria de protecció de menors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem a 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 a la votació de l’article 119.

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, Sr. Lletrat.

A la denominació del títol VII no s’hi han presentat
esmenes, per tant queda aprovada per unanimitat. 

A l’article 120 s’hi manté l’esmena RGE núm.7027/06, de
supressió, del Partit Socialista, perdó, del PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article demana
suprimir el punt 3 d’un article que fa referència al foment de la
iniciativa social i he de dir que aquest article té tres apartats i
el més gran de tots és un que fa referència que el Govern de les
Illes Balears podrà atorgar premis i distingir persones o grups
especialment dedicats al foment i a la protecció i defensa del
menor. 

A nosaltres ens pareix fantàstic que es fomenti la iniciativa
social en tot el tema de persones menors d’edat i de qualsevol
tema social, però ens pareix una mica excessiu que dins una llei
a la qual moltes de les coses que es demanen des de l’oposició
es diguin que es posarà a la reglamentació posterior, es dediqui
dins la iniciativa social, foment de..., més apartats, més espai,
és a dir, que es podran donar uns premis per distingir persones
a realment la iniciativa, a fomentar la iniciativa. Per això,
demanaríem suprimir aquest apartat. I això no vol dir que el
Govern amb un decret, amb una ordre no pugui atorgar tots els
premis i distingir totes les persones que vulgui. De fet, hi ha
distincions ja atorgades, però pensam que és una mica excessiu
que dins la defensa dels drets dels menors hi entri donar
premis. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. No l’acceptarem ja que nosaltres
pensam que el contingut de la redacció de l’article és adequat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a 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 a la votació de l’article 120.

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 8; vots en contra, 6; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 121, a la denominació del títol VIII, a la
denominació del capítol I, als articles 122, 123, 124, 125, 126,
a la denominació del capítol segon i a l’article 127 no s’han
presentat esmenes, queden aprovats per unanimitat.

A l’article 128 s’hi mantenen les esmenes següents RGE
núm. 7028/06, de modificació, i RGE núm. 7030/06, de
modificació, de PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article és el que
defineix quines accions constitueixen infraccions lleus i a
l’apartat e) fa referència que és una infracció lleu el fet que no
duguin els menors quan tenguin una plaça escolar en període
d’escolarització obligatòria, nosaltres demanàvem suprimir
precisament això, el període d’escolarització obligatòria.
Pensam que un menor escolaritzat a una etapa d’educació
infantil encara que no sigui obligatòria és bo per al menor i una
vegada que s’ha accedit a una plaça d’aquestes que estan
bastant cercades i no en sobren, és bo que el menor hi
assisteixi. En el moment que una família comença a deixar de
dur un dia sí i l’altre també, un dia perquè plou, l’altre perquè
fa fred sense justificació és simptomàtic d’alguna cosa. Per
tant, pensam que una vegada que s’ha accedit a una plaça,
sobretot si és pública, s’hi ha d’assistir.

Igualment ho demanàvem de l’apartat o) que veig que ha
desaparegut d’aquest article. A les infraccions lleus ens ha
desaparegut un apartat o) que hi havia abans. Aquests deuen ser
de l’article 129.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat. Vol mirar a veure què ha passat?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sé que..., si em permet. Al redactat de la llei que ens va
enviar el Govern hi havia una despaginació, per ventura
nosaltres ens referim a l’article 188 i era a causa de la
despaginació, perquè veig que no hi és l’apartat o) de l’article.
Per tant, deu ser al 129? “o) impedir als progenitors a les
persones...” exacte, sí, és a l’article 129, idò. No hauria de dir
128, però ja que hi som la defens i ja estarà aclarit, si els pareix
bé.

L’article 129 o) diu “considera una infracció greu impedir
els progenitors o les persones que n’exerceixen la tutela o la
guarda que un menor en període d’escolarització obligatòria
assisteixi al centre escolar quan disposi d’una plaça sense cap
causa que ho justifiqui”. Nosaltres entenem que és greu que
s’impedeixi tant si és en període d’escolarització obligatòria,
com si no ho és.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Té la paraula la Sra. Binimelis. Perdó, si vol...

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

...fer la defensa conjunta de la 7028 i de la 7030, no li
acceptarem ja que està en allò que preveu la legislació orgànica
bàsica de l’Estat en matèria educativa pel que les etapes no
obligatòries entren dins l’esfera de relacions paternofilials
regulades a la legislació civil. 7828 i la 7030, el mateix. La
7029, la hi acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 7029 ja estava acceptada, ja la tenim acceptada. Per tant,
passarem a votació d’aquestes dues esmenes 7028 i 7030. 

Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?

Passarem a la votació de l’article... perdó.

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Perdó, Sr. Lletrat.

Passarem a la votació de l’article 128.

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 129 s’hi mantenen les esmenes 7166/06 de
substitució i 7167/06 d’addició, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Tenc una miqueta d’embolic, presidenta. A veure si el
podem aclarir, perquè en realitat intentaria defensar primer la
7167, que era afegir un punt, però que en realitat és el punt o),
o sigui que no sé si és que jo em vaig confondre en fer-la o és
que la vam aprovar i després l’hem afegida. Perquè ara tenc un
embolic.

No era a infraccions greus? No?... Ah! Bé.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, esperam 5 minuts, ens ho miram entre tots
perquè quedi aclarit.
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(Remor de veus)

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Mireu, en el punt, he fet una esmena referida al punt i) en
qual posa, del 129, diu:“cometre les accions i les omissions
previstes a les lletres a), d) i e)”, llavors si l’e) és la que fa
referència a què es converteixi en greu allò de l’escolarització
de l’article 128. Si hi hagués hagut aquest punt o) no haguéssim
hagut de posar a), d) i e), o sigui que ara jo tenc un embolic
tremend. 

(Remor de veus)

No, no, estic parlant del 129.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, hi ha una confusió amb els dos articles.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

No, a l’apartat e), e) del 128, e).

A l’apartat e).

Ara estam parlant de ..

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Alberdi, li agrairia un momentet.

(Pausa)

El PP ha quedat d’acord que retirava la lletra, un moment,
de l’article 129, o sigui de l’article 129 apartat i) allà on fa
referència a la lletra e) de l’article 128, això queda retirat.
D’aquesta manera, per part del PSOE es retiren les esmenes
7167 i 7166, que decauen perquè hi hagi coherència amb
aquests articles. És així?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, senyora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ara...

(Pausa)

D’acord, idò així, hi ha un altre aclariment a fer. Quan
xerràvem de l’article 128 hi havia dues esmenes la 7028, bé
dues esmenes totes dues del PSM, 7028 i 7030, la 7028 feia
referència a l’article 128, que és el que feim, però la 7030 fa
referència a l’article 129. I les votacions... és així, Sra.
Mascaró?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. La votació aquella quedaria ben igual, i ara
passarem a votació de l’article 129, o no? És així?

Però com que queden retirades...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, al que manté l’esmena del PSM, eh?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si? Passam...d’acord. Passarem a votació.

(Remor de veus)

Ara passarem a la votació de l’article 129.

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:

Moltes gràcies. A l’article 130 no s’hi han presentat
esmenes, per tant queda aprovat per unanimitat.

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

Als articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141 i 142 tampoc no s’hi han presentat esmenes.

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

Als articles 137, 138, 139, 140, 141 i 142 tampoc no s’hi
han presentat esmenes.

A la disposició addicional primera no s’hi han presentat
tampoc esmenes.

Per tant, tots aquests articles, disposicions i capítols queden
aprovats per unanimitat. 

A la disposició addicional segona s’hi manté l’esmena RGE
núm. 7168/06 de substitució del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, és senzillament canviar el nom d’”observatori de la
infància” per “observatori de la infància i adolescència” per
estar d’acord amb un article, l’article 2, l’apartat 2 de l’article
2 d’aquesta llei, que defineix precisament els conceptes
d’infància i adolescència. Si solament diem infància deixem
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tots els adolescents fora d’aquest observatori i aquest és el
motiu de la nostra esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No l’acceptarem ja que això ha
quedat recollit a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm.7031.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies. Passam a votació.

Vots a favor? Decau? O troben... Si la retirés quedaria.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

La retiraré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Queda retirada, un segon. Passam a votació.

Votació de la disposició addicional segona, bé, per
unanimitat, no?

A l’addició d’una nova disposició addicional, tercera, s’hi
manté l’esmena següent RGE núm. 6984 d’Esquerra Unida i
Els Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sra. Presidenta. És una disposició addicional nova que
planteja que els professionals que facin feina amb menors han
de tenir la titulació acadèmica corresponent i encarrega al
Govern que controli i reguli aquest aspecte del punt de vista
professional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. No la podem acceptar ja que
està previst per a la primera infància a l’article 26 d’aquesta llei
i per al tema de menors d’edat de protecció i infraccions per la
normativa estatal. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a 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, Sr. Lletrat. 

A les disposicions transitòries primera i segona, a la
disposició derogatòria única, a les disposicions finals primera
i segona i a l’exposició de motius no s’hi han presentat
esmenes. Per tant, queden aprovades per unanimitat.

I ja està,  hem acabat. Arribats a aquest punt, queda
dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de llei
integral de l’atenció i dels drets de la infància i adolescència de
les Illes Balears.

Així mateix, es recorda que d’acord amb l’article 120 del
Reglament de la Cambra, els grups parlamentaris dins les 48
hores següents a la data de l’acabament del dictamen en escrit
adreçat al Molt Hble. Sr. President del Parlament hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen
pretenguin defensar al Ple. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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