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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Bones tardes, Sr. President. Francesc Fiol substitueix
Catalina Palau.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Encarna Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions començarem el debat. Abans
de començar el debat, aquesta presidència els posa de manifest
que el diputat Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari
Mixt, mitjançant un escrit RGE núm. 8852/09, ha solAlicitat la
retirada de les esmenes següents: 13319, 13327, 13328 i
13329/08. 

Elaboració del dictamen del Projecte de llei  RGE núm.
9916/08, de serveis socials de les Illes Balears.

Passarem, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9916/08,
de serveis socials de les Illes Balears. D’acord amb les postures
manifestades pels portaveus dels grups parlamentaris
procedirem a dictaminar el projecte de llei de referència en dos
blocs. El primer consistirà en el debat de les esmenes que es
mantenen al projecte per part del Grup Parlamentari Popular, les
RGE núm. 13332, 13333, 13334, 13335, 13336, 13337, 13338,
13339, 13340, 13341, 13342, 13343, 13344, 13345, 13346,
13347, 13348, 13349, 13350, 13351, 13352, 13353, 13354,
13355, 13356, 13357, 13358, 13359, 13360, 13379, 13361,
13362, 13378, 13363, 13380, 13377, 13364, 13365, 13366,
13367, 13368, 13381, 13369, 13370, 13371, 13372, 13373,
13374 i 13376/08. 

Per tal de defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular intervé el Sr. Serra, per un temps de quinze minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan
arribam a aquest punt ja de tractament de la ponència a comissió
convé fer un repàs del que deixam enrere i el que deixam enrere
essencialment és, fa un temps, una esmena a la totalitat que
reclamava qüestions que evidentment no és possible reflectir-les
en una esmena parcial a tractar a la comissió d’avui, per tant, a
complementar com pensam que tocaria aquesta llei de serveis
socials. Això vol dir que volem que consti d’alguna manera
efectiva i evident que anam camí d’acceptar una llei que ve amb
un pressupost indefinit, sense una cartera de serveis que digui
clarament als ciutadans de les Illes Balears quins serveis tendran
una vegada que s’aprovi aquesta llei, sinó que s’aprovaran en un
termini màxim d’un any i mig després de l’aprovació d’aquesta
llei que això suposa que ens deixarà sis mesos abans de les
eleccions del 2011 amb una cartera de serveis aprovada, però no

pressupostada i que, per tant, això tendrà aplicació a partir de
l’any següent.

Per altra banda que perdem, entenem, l’oportunitat de fer
allò que crec que a tots els àmbits socials es diu que els
protagonistes dels serveis socials han de ser sense cap dubte els
ciutadans, però on els hem de tractar amb major eficàcia,
atendre les seves problemàtiques amb major eficàcia sense cap
dubte són les administracions locals i, concretament, els
ajuntaments.

En aquest sentit tenim una darrera oportunitat per fer feina
en aquesta darrera qüestió, si bé és difícil concretar ara, doncs
no hi ha cap esmena en aquest sentit, això va quedar en l’àmbit
de l’esmena a la totalitat i a la ponència no es va tractar una
qüestió com el del pressupost o difícil fer una cartera de serveis
perquè ja no som a temps amb l’articulat que està damunt la
taula avui aprovar-ho, sí podem fer una reflexió transcendent,
important respecte de com s’han de gestionar els serveis socials
a les Illes Balears.

Per la nostra banda entenem que és important, primer de tot,
diferenciar entre competències pròpies de les administracions
locals i de cada una de les administracions i competències que
són comunes entre les diferents administracions. Què volem dir
amb això? Essencialment volem dir és que podem arribar al cas
que una qüestió com l’atenció domiciliària, que és un servei que
es presta des dels ajuntaments des de fa gairebé vint anys amb
una cobertura que és el Pla de prestacions bàsiques, quan deixi
d’existir aquest pla de prestacions bàsiques si continuam
endavant amb la llei, així com està redactada avui per avui, ens
trobarem amb la circumstància que tendrem uns ajuntaments
que rebran uns doblers per atendre aquesta atenció domiciliària
per part del Govern a través de la cartera de serveis i una altre
fons per fer això mateix per part de la Llei de dependència amb
la curiosa circumstància que aquest mateix servei, i estic posant
només un exemple, tendrà dos criteris diferents de valoració,
dos sistemes diferents d’atendre al públic en general i dos
terminis diferents perquè la cartera de serveis farà possible que
aquesta assistència domiciliària s'atengui immediatament i la
Llei de dependència dóna un termini màxim de sis mesos.

Quina situació tendrem? Molt senzill. Primer de tot, i
continu amb aquest exemple de l’atenció domiciliària, tendrem
una persona que arribarà a l’ajuntament i dirà que solAlicita
aquesta atenció domiciliària, se li dirà que ha d’omplir uns
papers que són els de la dependència i se li dirà que mentrestant
no arribi una aprovació de la Llei de dependència ha de ser atès
amb fons de l’ajuntament, en tot cas a través de la cartera de
serveis, i fins a un màxim d’un 50% de finançament de la
comunitat autònoma, posem un màxim o un mínim, en tot cas
un 50% de la comunitat autònoma. Aquesta persona si té
memòria del que passava fa uns anys dirà aquest era un servei
gratuït en la majoria dels ajuntaments, per què ara m’exposen
que em donin aquest servei per part de l’ajuntament i quan
m’arribi la Llei de dependència hauré d’aportar el 75% de la
meva pensió, si és un cas de residència, o en el cas de centre de
dia un tant per cent equivalent, també, per ser atès o en el cas
d’atenció domiciliària també un tant per cent dels ingressos
d’aquesta persona. 
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Per què serveis que avui són gratuïts demà poden acabar
sent de pagament pel fet de no contemplar que siguin els
ajuntaments que rebin els fons d’un costat i de l'altre, ja sigui de
dependència, ja sigui de la cartera de serveis, ja sigui de
l’administració que sigui necessària i els administri i tengui
plena potestat per administrar aquests fons i respondre davant
l’administració que correspongui d’aquests fons, però amb el
criteri de l’ajuntament. Això passa per reconèixer que hi ha una
sèrie de competències que han de ser pròpies dels ajuntaments,
que hi ha una sèrie de qüestions que fan els ajuntaments avui
per avui i que han de continuar fent amb la mateixa qualitat,
però amb més doblers, amb més recursos, amb més possibilitats,
i aquesta llei, desgraciadament, no va en aquest sentit.

Les esmenes presentades pel Partit Popular volen anar en
aquest sentit, volen ajudar a posar ordre en aquesta qüestió, en
les competències que ha de tenir cada un i qui les ha de dotar i
amb quins doblers s’ha de comptar per dur-les a terme. Primera
qüestió. 

Segona qüestió, fonamental, la nostra estructura
administrativa és una estructura complicada, és una estructura
que té el Govern per un costat, els consells insulars i els
ajuntaments, i sé que no descobreix res de nou als presents. En
aquest sentit s’ha de dir que el fet que els sistemes d’atenció a
la dependència es basin en aquests tres elements i que dins el
Govern, avui per avui, es contempli la Fundació de la
Dependència, la Direcció General de Dependència de la
conselleria, fa que tenguem uns procediments molt complicats.

Per què no reconèixer el que dèiem anteriorment que hem de
reconèixer la majoria d’edat dels ajuntaments i han de tenir
plena potestat per assignar recursos als seus ciutadans en funció
de recursos econòmics que li vénen per part de les altres
administracions i que aquests es relacionin, especialment en
temes de dependència, amb un organisme que aglutini totes les
altres funcions de consell insular i de Govern de tal manera que
els tràmits només estarien centrats en dos grans àmbits: un gran
àmbit que seria el que fa referència al consell insular i Govern
amb un instrument que nosaltres proposam, que és l’Agència de
la Dependència i un altre gran àmbit que són els ajuntaments de
tal manera que tots els tràmits es fan a través de l’ajuntament i
tenen com a interlocutor econòmic per dotar de recursos als
ajuntaments a la Fundació de la Dependència, en aquesta
qüestió específica; tenen com a opció aquest organisme perquè
faci les estadístiques oportunes per presentar-les davant el
Govern; i tenim a aquest organisme, també, com a tercera
funció fonamental, i sé que n’hi ha d’altres, però per no
estendre’m, la funció d’aprovar aquella ajuda específica
definitivament perquè quadri amb els pressuposts de la
comunitat autònoma atenent també una qüestió peculiar, també
de la nostra comunitat, i és que la comunitat autònoma és
l’única que té accés als registres d’Hisenda per poder fer els
càlculs dels escenaris que han d’arribar a les persones
dependents.

Per tant, no anar per aquest camí és continuar mantenint una
estructura administrativa poc eficaç, una estructura
administrativa que diu poc del municipalisme amb el qual ens
omplim la boca, dia a dia, en aquesta cambra i en tots els
discursos que deim tots i cada un dels partits polítics aquí
representats. Diu poc de voler fer la màxima feina per alleugerir
la càrrega administrativa a la qual es veuen abocats tots els
ciutadans de les Illes Balears. Les propostes que avui presentam
pensam que van en aquest sentit, volen alleugerir això, volen
posar ordre, volen establir prioritats i volen sobretot tenir clar
que la prioritat és el ciutadà de les Illes Balears, que no ha de
patir les circumstàncies de qüestions tractades des dels consells
insulars a vegades amb una visió administrativa molt enfocada
als consells insulars sense tenir en compte la realitat dels
ajuntaments i, per altra banda, sense la flexibilitat necessària per
part de tots nosaltres per estar centrats en allò que entenem que
és prioritari.

Deman la bona voluntat de tots els presents per no caure en
aquest error, deman la bona voluntat de tots els presents per ser
el màxim flexible per tirar endavant amb aquestes qüestions i
per resoldre allò que són problemàtiques històriques i estic
convençut que esperen de nosaltres aquells que estan allà fora
i que tenen les màximes prioritats, les màximes necessitats i la
màxima fragilitat que ha de ser atesa per part de tots nosaltres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Passarem ara al torn en contra. Per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Serra, avui som aquí i donam una passa més en l’aprovació
d’aquest projecte de llei de serveis socials de les Illes Balears.
Per al nostre grup, Eivissa pel Canvi, aquesta iniciativa
legislativa és la de caire social més important que impulsarà el
Parlament durant aquesta legislatura. En primer lloc perquè
nosaltres pensam, i així ho vàrem comentar en el debat de
l’esmena a la totalitat, que aquesta llei és la plasmació d’un
compromís que vàrem adquirir els diferents partits polítics que
donam suport al Govern, en l’acord de governabilitat, i és el
resultat, a més, d’una voluntat de fer polítiques en allò que és
social és al punt central de l’actuació del Govern i de les
institucions també d’aquest parlament en el qual recau la
facultat legislativa.

A més, i també ho vàrem expressar, pensam que en conjunt
aquesta llei és necessària i aquesta és una bona llei, aquest
projecte de llei. Consideram que els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears necessiten aquesta nova llei que permetrà,
bàsicament, dues coses: d’una banda, modernitzar els nostres
serveis socials, que fa falta, i d’altra banda ajudar a lluitar d’una
manera més efectiva contra l’alta vulnerabilitat social que
caracteritza les nostres illes i que com tothom sap està molt
lligada a la nostra estructura econòmica i laboral.
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En tercer lloc, aquest projecte és un projecte que està
altament consensuat amb les administracions competents, tot i
que moltes vegades sembla que el Sr. Serra no ho reconeix, amb
els consells, amb els ajuntaments i amb les organitzacions de la
societat civil que treballen en aquest àmbit. Ara bé, nosaltres
pensam que ens queda un consens fonamental i bàsic que és el
del partit de l’oposició, el principal partit de l’oposició, el Grup
Parlamentari Popular, i de consens volem parlar. Des del
principi, jo crec que amb això el Sr. Serra estarà d’acord amb
nosaltres, des del principi de l’elaboració d’aquest projecte crec
que s’ha obert una porta de diàleg, una porta de consens tant pel
que fa al Govern com pel que fa als grups parlamentaris que li
donam suport i ens consta, i supòs que també el Sr. Serra ho
admetrà, que aquesta porta continua oberta, continuen les
negociacions, i nosaltres la mantenim fins que arribi el dia del
plenari.

Aquesta llei hauria de sortir amb l’acord de tots i hauria de
sortir per unanimitat. El Partit Popular no es pot permetre
despenjar-se d’aquesta llei -em permetrà la llicència de dir que
no ho hauria de fer-, i no ho hauria de fer en qualsevol context,
en qualsevol circumstància, però tenint en compte la difícil
conjuntura econòmica i social que vivim crec que aquesta
necessitat és encara major, diria que seria incomprensible que
el Partit Popular no se sumàs a aquesta llei. Nosaltres
intentarem apropar-nos a les seves posicions, hem analitzat amb
detall les esmenes que han presentat i intentarem i aprovarem
aquelles que consideram que milloren el text sense alterar,
diríem, el seu sentit essencial amb què estam d’acord. 

Passam, per tant, a fixar la posició respecte de les esmenes
presentades, deixaré per al final algunes reflexions que ha fet
vostè sobre el tema de l’esmena a la totalitat, i passaré ara a
centrar-me en les esmenes que han presentat i justificaré per què
tendran el nostre vot positiu. 

Esmena 13332, que fa referència a l’article 2.4 dins el títol
primer, capítol primer, vostès suggereixen incorporar
l’expressió "la cohesió territorial" com a element on s’han
d’emmarcar les finalitats dels serveis socials. Nosaltres entenem
que la cohesió territorial, l’entenem tant intrainsular com
interinsular, és la que ha de marcar, i de fet marca, l’actuació del
Govern, però això també seria aplicable als altres elements que
estan dins aquest articulat com és la justícia social o el benestar
de les persones i que ja apareix a la redacció. En conseqüència
pensam que completa i millora el sentit d’aquest punt i, per tant,
l’acceptaré.

Esmena 13333, que fa referència a l’article 3 del mateix títol
i capítol, va en el mateix sentit que l’esmena que he comentat,
per tant, si acceptam la primera també és coherent acceptar
aquesta segona. 

L'esmena 13334, és una esmena de modificació de l’apartat
4A, em sembla oportuna afegir la inclusió de "recursos de
l’àmbit públic com a part de la responsabilitat pública pel que
fa a la seva regulació, supervisió i garantia de qualitat". Bé és
cert, i així volem que quedi reflectit, que nosaltres pensam que
en parlar de responsabilitat pública donam per entès la seva
incorporació, és a dir, entenem que dins la responsabilitat
pública està tenir cura d’aquests aspectes amb relació als
recursos de l’àmbit públic, però tot i així en aquest, diguem,

esperit d’aproximació al seu grup també acceptarem aquesta
esmena.

Esmena 13336, de modificació de l’apartat 4.n), l’acceptam
perquè pensam que millora el redactat, no es modifica el
contingut i, per tant, també la votarem afirmativament. 

Esmena 13337, de modificació de l’apartat e) de l’article 7
del capítol 2 dels drets i deures, ens sembla que és una
especificació adequada que persegueix una salva guarda dels
drets i, per tant, també li donam la benvinguda. 

Esmena 13346, de modificació de l’apartat 4.a) de l’article
21 del capítol 3, en aquest sentit li volem dir que nosaltres
entenem que, el redactat tal i com està, els equips professionals
ja informen sobre recursos socials disponibles, els sistemes
d’accés, i s’entén que quan ho fan ho fan pensant en un
informació amb la major adequació d’aquests recursos, no
obstant això tampoc no tenim cap problema que quedi
especificat en el text. 

Pel que fa a les esmenes 13347 i 13348, de modificació de
l’apartat 4.1 i d’addició consegüent amb la incorporació de
l’apartat 4.m), aquí pensam el sentit de l’esmena va a
diferenciar prestacions tècniques diürnes i nocturnes, apareixen
en apartats diferents perquè se suposen que són prestacions
tècniques diferents, per tant, tampoc no tenim cap problema que
apareguin com a apartats diferents. 

Esmena 13349, de modificació de l’apartat 5 de l’article 21.
Aquí ens passa un poc el que ens passava amb l’esmena 46;
entenem que aquesta idea de la idoneïtat marca ja l’aplicació de
qualsevol prestació social o tècnica. No obstant això també
l’acceptam i endavant.

I finalment hi ha quatre esmenes, 13338, 39, 40 i 64, que
nosaltres acceptaríem si vostès considerassin la transacció que
els farà posteriorment un dels portaveus, en concret el del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Llauger.
Si entren en aquesta acceptació de la transacció nosaltres també
les votaríem favorablement.

Dit això, a la resta de les esmenes en aquesta comissió
votarem negativament. Deixarem l’argumentació per al plenari
sobretot perquè esperam que des d’aquesta comissió fins al
plenari vostès siguin capaços de convèncer-nos que
efectivament algunes d’aquestes esmenes poden ser aprovades.
Per tant no voldria avançar una argumentació que potser després
resulta que no seria necessària.

No obstant això sí que vull fer-li una referència breu a dues
qüestions que ha comentat. Les referències que ha fet al debat
de l’esmena a la totalitat, que no el podem repetir aquí, en
concret nosaltres no podem compartir, i ja ho vàrem dir al
plenari, les seves argumentacions en relació al finalment, a la
manca de finançament d’aquesta llei, als problemes que des del
seu punt de vista planteja el fet que la cartera de serveis sigui
una actuació posterior, en la qual a més vostès tendran
l’oportunitat de donar la seva opinió. I tampoc no podem estar
d’acord amb el fet que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears i els ajuntaments quedin de cap manera marginats
d’aquesta llei. Jo crec que en formen part, en formen part des
del moment en què s’ha fet un consens (...), i en formen part des
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del moment que hi ha una delimitació clara de competències i
de delegació de competències. 

I en concret el repartiment de competències -i acabo, Sr.
President- en què vostè s’ha estès, les referides als articles 36,
37 i 38, simplement li vull avançar que jo no comparteixo el que
ha dit vostè i que, és més, la proposta que vostè fa des del nostre
punt de vista implica dues coses: nosaltres pensam que donen
més confusió, creen més confusió que el repartiment de
competències que ja està establert a la llei, no aclareix en
absolut aquest repartiment de competències, aquesta idea de les
competències compartides jo crec que és més negativa que no
tal i com està formulada l’actual llei, i a més a més se salta,
diríem, d’alguna manera aquest consens en què es basa
l’elaboració d’aquest projecte de llei. Però bé, d’aquí al plenari
supòs que en continuarem parlant i en qualsevol cas, si no, al
plenari li ho argumentarem amb més amplitud.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger per un
temps de quinze minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Serra, que és el proposant de
les esmenes, ha fet una intervenció breu i genèrica sense entrar
en el detall de les diferents..., de moltes de les esmenes que ha
presentat. De totes maneres nosaltres sí que voldríem entrar en
el detall d’algunes, si més no per poder arribar a alguna
transacció, i també per deixar establerts alguns criteris i algunes
idees sobre la nostra posició. Per tant, si em permet, començaré
amb algunes consideracions generals fent referència a la
intervenció que ha fet el Sr. Serra, a continuació faria algunes
propostes de transacció concretes que crec que poden augmentar
el grau de consens amb el qual aquesta llei arribi a la seva
aprovació final, i després avançaré alguna argumentació sobre
aquelles que no veim en aquest moment que millorin la llei.

Respecte a les consideracions generals, no fa falta que
repeteixi -ja ho vàrem dir a l’esmena d’avaluació que vàrem
veure en plenari- que per a nosaltres aquesta és una llei
important, és una llei que ordena els serveis socials, que fa coses
com establir principis generals, establir els drets i deures dels
usuaris, parlar del paper que han de tenir les entitats privades,
parlar de competències de les diferents institucions i de
colAlaboració entre les diferents institucions, establir fins i tot un
règim sancionador, i per tant valoram que, a una llei tan
important, efectivament s’hi hagi arribat amb un esforç de
diàleg i amb unes ganes d’arribar a consensos que ha estat amb
gent del sector, amb gent del món dels serveis socials, entre
diferents institucions i també amb els diferents partits, incloent
com és lògic i com no podia ser d’altra manera, el principal
partit de l’oposició. Agraïm l’actitud constructiva que ha tengut
durant el procés el Partit Popular i esperem que d’aquí al
plenari, on hi haurà l’aprovació final, encara puguem augmentar
el nivell d’acord sobre diferents aspectes d’aquesta llei.

Hi ha alguns aspectes generals als quals ha fet referència el
Sr. Serra que ja varen ser discutits en el debat de l’esmena de
devolució. El tema de la cartera de serveis socials evidentment
és un tema molt important, però nosaltres no acceptam com a
crítica que aquesta llei deixi una cartera indefinida, oberta, o
sense establir, perquè ja vàrem argumentar en aquell moment i
a més amb unes motivacions que defensam que aquesta cartera
no ha de venir establerta per llei, que és una cosa que la faria
molt rígida, però el que sí fa aquesta llei és posar les bases del
que ha de ser aquesta cartera, crear els mecanismes per definir-
la i, en qualsevol cas, hi ha la voluntat de la conselleria que
aquesta definició d’aquesta cartera continuï per aquest procés de
consens i de participació.

Respecte de les qüestions que més ha dit el Sr. Serra que el
preocupaven, sobretot el repartiment de competències, sobretot
la qüestió del finançament i de com queda el paper dels
ajuntaments tant pel que fa a les competències que els poden
tocar, de com queda a la llei de com queden finançades, i el
tema possible de la reestructuració amb el tema de l’Agència de
la Dependència, jo si em permet el Sr. Serra deixaria que
aquestes qüestions quedin, són les més substancials de cara al
debat en plenari. Entenc que ell també ho ha fet una mica
perquè gairebé pràcticament les ha anunciades, i per tant jo crec
que d’aquí a llavors tenim temps d’avançar en el consens.

El que sí faré ara és parlar d’algunes, potser menys
substancioses però en qualsevol cas milloren la llei, en les quals
podríem arribar a alguna transacció, i després avançar alguna
argumentació d’algunes que volem votar en sentit contrari, que
no són d’aquest capítol de temes diguem més importants, per
dir-ho així, sinó que són d’altres aspectes..., no sé si dir
secundaris perquè tot és important, però que no pertanyen al
nucli d’això que el Sr. Serra ha expressat la seva preocupació.

Respecte de la transaccions, són quatre que n’hi oferim. En
primer lloc hi ha l’esmena 13338 a l’article 8 de la llei; aquest
article és un llistat dels deures dels usuaris i hi ha un punt c)
d’aquest article que diu que un dels deures dels usuaris és
destinar la prestació a la finalitat per la qual va ser atorgada,
crec que diu. Llavors la transacció que li oferim és especificar
que parlam de prestació econòmica perquè quedi clar; per tant
és una proposta de redacció molt mínima. Nosaltres creim que
ho milloram, demanam que l’accepti perquè nosaltres, com ha
expressat la portaveu anterior, hem acceptat coses que
proposava el Partit Popular i que milloraven també la redacció.
Per tant la transacció seria dir “destinar la prestació econòmica
a la finalitat per la qual...”, el que diu la llei, no?

N’hi ha una segona, que és la 13339, que és a l’article 9.
L’article 9 és un llistat dels drets dels usuaris de residències o de
centres residencials, i té un punt 9 que fa referència al dret dels
usuaris a considerar el centre residencial com el seu domicili, i
el Partit Popular fa una esmena perquè s’especifiqui que això
inclou els drets sanitaris que pertoquin a aquella consideració
d’aquell centre residencial com a domicili, i nosaltres faríem
una transacció perquè aquells drets que van associats a aquella
consideració de domicili no només afectin qüestions sanitàries.
Per tant seria el dret a considerar com a domicili el centre
residencial on viu -i aquesta seria l’esmena- amb garantia de
tots els serveis i drets, i després continuar igual, “i a mantenir la
seva relació amb l’entorn familiar i social”.
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La tercera transacció que li proposam és a l’esmena 13340.
Aquesta és terminològica, és un article que defineix en què
consisteix el sistema públic de serveis socials, i diu que
consisteix en tota una sèrie de serveis i de centres públics, i
també al final diu “els que l’Administració contracta amb
entitats d’iniciativa social o privada”, i el Partit Popular
proposava “o privada d’iniciativa mercantil”. Aquesta qüestió
ha estat objecte d’anàlisi jurídica i la conclusió a la qual s’ha
arribat és que es podria dir “d’iniciativa social o mercantil o
civil”, que és una redacció que potser sigui la més ajustada.

I finalment la darrera que li volem proposar és la 13364, que
és referida a l’article 41, que parla de les unitats de treball social
i de la seva zonificació. El Partit Popular fa una esmena en el
sentit d’afegir un punt, que aquesta zonificació es faci en
concordança i de manera coordinada amb el Sistema de Salut,
de tal manera que hi hagi una coordinació sociosanitària.
Nosaltres l’acceptam pràcticament tal com està, però proposam
una redacció nova que elimini aquestes reiteracions de
territorialitat, “tenint en compte la seva zonificació”, que en un
punt que ja queda clar que tracta de zonificació podem ser
massa reiteratius, i per tant proposaríem que aquest punt setè
que s’afegeix a aquest article 41 quedàs tal com llegiré, que és:
“La zonificació de les unitats de treball social s’establirà
facilitant la coordinació amb el sistema de salut, de tal manera
que s’estableixin mesures de coordinació sociosanitària”.

Una vegada presentades les quatre propostes de transacció,
voldria fer quatre consideracions sobre la resta d’esmenes
repetint allò que ja he dit abans, que aquelles que estan a part
central o a la part essencial d’aquelles qüestions que
preocupaven al Sr. Serra o que el Sr. Serra ha manifestat la seva
preocupació, les deixaríem per al plenari. Però hi ha tres
qüestions o quatre qüestions que sí que ens agradaria expressar
que no les compartim, la qual cosa no vol dir que d’aquí al
plenari no puguem també arribar a algun acord o que se’ns
pugui convèncer, o que puguem arribar a algun punt intermedi,
però en aquest moment la nostra posició és la següent.

Hi ha un grup d’esmenes que fan referència a la participació,
a la participació d’entitats, de moviments, d’entitats ciutadanes,
d’associacions que treballen en l’àmbit dels serveis socials, i el
Partit Popular fa tota una sèrie d’esmenes en primer lloc, tota
una sèrie d’esmenes que insisteixen en la idea que aquesta
participació ha de ser a través d’estructures de participació
especialitzada. Nosaltres entenem que la llei ja estableix que la
forma habitual de participar és a través d’entitats associatives,
però aquesta insistència tan taxativa i tan restrictiva, que hagi de
ser sempre i necessàriament a través d’estructures d’aquest tipus
entenem que pot resultar exactament això que he dit, massa
restrictiu en segons quins casos, i en determinats moments, en
determinats àmbits o en determinades situacions s’ha de poder
obrir, s’ha de tenir la possibilitat d’obrir l’àmbit de la
participació sense estar restringit a aquesta canal o a aquesta
fórmula.

Hi ha unes altres esmenes que posen per escrit que la
participació és no vinculant. Nosaltres entenem que la
participació tal com s’estableix en aquest tipus d’organismes i
parlant del que parla aquesta llei és per se sempre participació
no vinculant, i per tant és innecessari especificar-ho i fins i tot
es podria donar a entendre que la seva..., que especificar-ho
quasi tendeix a rebaixar-li la importància. Per tant no seríem
partidaris de posar que és no vinculant.

Després també altres esmenes especifiquen que quan es
parla del foment de la participació, de l’associacionisme i del
voluntariat ha de ser complementària la responsabilitat de
l’Administració autonòmica o insular o municipal, perquè
aquesta esmena es presenta referida a les diferents institucions,
als diferents nivells institucionals, i nosaltres discrepam que
aquest foment de la participació i del voluntariat i de la vida
associativa pugui ser entès com una voluntat de suplir allò que
és responsabilitat de les institucions, i per tant tampoc no veim
necessari o convenient que s’especifiqui. 

I per acabar amb aquest capítol de les esmenes que fan
referència als articles que tracten de la participació, nosaltres no
som partidaris d’eliminar aquest mecanisme per afavorir la
paritat als òrgans de participació, la paritat de gènere, que és
establir un mínim d’un 40% per a cada un dels sexes en aquests
òrgans.

Unes altres esmenes fan referència a la qüestió de
l’assessorament tècnic. Hi ha un article que és un llistat de
competències dels consells insulars, que diu que els consells
insulars tenen entre les seves competències fer una assistència
tècnica a institucions i a entitats que treballen en aquest àmbit,
i el redactat original, el redactat del projecte de llei, especifica
entitats sense ànim de lucre. El Partit Popular ens proposava
eliminar “sense ànim de lucre”, però nosaltres no entenem o no
veim que una institució hagi de fer assistència a entitats que no
siguin sense ànim de lucre, assistència tècnica, venc a dir, eh?,
que tenguin caràcter mercantil.

I després a una altra esmena se’ns parla que al Consell de
Coordinació de Benestar Social es creï una àrea
d’assessorament tècnic. Nosaltres tampoc no entenem la creació
d’un nou òrgan, quan d’altra banda en el debat de devolució es
deia que aquesta llei creava massa òrgans, i tampoc no veim en
un organisme que és de coordinació entre diferents institucions
quin és el paper o quin és l’encaix d’una àrea d’assessorament
tècnic.

Un tercer grup d’esmenes que tampoc no veim o no
compartim són aquelles que fan referència a la qüestió de
l’avaluació de la qualitat. L’avaluació de la qualitat és una
qüestió que cada vegada se li dóna més importància en aquest
terreny i en altres terrenys de l’actuació de les administracions,
i de fet la llei ja ho recull i en el llistat de competències, del
Govern en aquest cas, ja es fa referència a la necessitat que hi
hagi sistemes d’avaluació de qualitat. Ara bé, el Partit Popular
fa algunes esmenes -en fa més d’una perquè també es refereix
a diferents institucions- en el sentit que aquest control de
qualitat es faci per part d’entitats o empreses especialitzades
externes al servei avaluat. Nosaltres entenem la motivació que
si ho fa una part externa presenta unes garanties d’imparcialitat
i de control, però no veim que la llei hagi d’establir que
necessàriament hagi de ser així; la llei ha de deixar oberta
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aquesta possibilitat perquè també les institucions tenen els seus
propis mecanismes d’avaluació de la seva pròpia qualitat, i
nosaltres no entenem que la llei hagi de descartar o deixar de
banda aquesta possibilitat.

I finalment hi ha alguna esmena que quan fa referència a la
prestació econòmica, a la prestació econòmica comuna dels
sistemes mitjançant els quals l’Administració ajuda a solucionar
les necessitats de serveis socials, hi ha algunes esmenes del
Partit Popular que insisteixen en el seu caràcter excepcional,
que diuen -estic parlant de memòria- “la prestació econòmica”,
i posen aquell afegit que es donarà quan s’hagin esgotat els
sistemes ordinaris del sistema. Nosaltres podem estar d’acord
que no és la primera prestació que s’ha de donar, no és el recurs
bàsic ni primordial, però no entenem que necessàriament hagi
de tenir sempre aquest caràcter excepcional, perquè com el Sr.
Serra sap en alguns casos pot ser una via adequada, en alguns
casos pot ser la via adient per resoldre alguns problemes o per
adreçar-se algunes situacions concretes.

Jo he fet una exposició una mica de detall contestant una
exposició que havia estat més genèrica, però he volgut deixar
contestades moltes de les esmenes del Partit Popular i repetint
la idea que aquelles coses de les quals més ha parlat el Sr.
Antoni Serra, que és una mica la substància d’allò que ens
queda per acabar d’acostar posicions, pot ser objecte
d’acostament de cara al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll per un temps de quinze
minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Essent el més concret possible, hem
estudiat amb deteniment i hem valorat amb la millor voluntat
possible totes i cada una de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, i efectivament entenem que aquestes
vénen a complementar la Llei de serveis socials, així com
comentava el seu portaveu.

En primera instància hem d’anunciar que tenim clar que el
punt de partida del funcionament parlamentari del debat
d’aquesta llei no és altre que acordar i pactar el màxim
contingut possible i la màxima aplicació d’una llei que al final
ve a situar els afers socials a un mateix nivell que la sanitat, que
l’educació i que les pensions. En definitiva és una llei que ha de
venir a garantir drets fonamentals per a les persones. Per tant
creim que la nostra responsabilitat com a grups parlamentaris és
garantir la coherència general i l’estabilitat d’una llei feta per
garantir el benestar de les persones.

Podem delimitar quatre grans grups d’esmenes segons el
sentit del vot: aquelles en què consideram que l’aportació que
es fa millora el text inicial i que evidentment no tendrem cap
dubte a votar a favor en aquesta comissió; un altre grup són
aquelles esmenes on s’han proposat transaccions; aquelles
esmenes que requereixen sota el nostre punt de vista un major
estudi i que ens plantejarem aprovar en plenari; i aquelles
esmenes que topen amb una sèrie de plantejaments base del que
aquest grup parlamentari entén que ha de ser el
desenvolupament en molts de casos pràctics de la llei en
qüestió.

Així, per tant, resumint, donarem suport a les esmenes
13332 i 34, que afegeixen puntualitzacions que milloren o
complementen els conceptes inicials i a més afegeixen
conceptes que consideram interessants, com equitat, cohesió i
benestar. Igual que la 13333, allà on no tenim cap reserva per
explicar en llistat d’objectius una atenció territorial equitativa,
visqui on visqui la persona receptora, aquest és el sentit general
de la llei i així ho garanteix.

L’esmena 13336 millora la redacció del text i no modifica
ni el concepte de necessitat social, ni el del desenvolupament
comunitari. També es millora la redacció amb la 13337. La
13346, la puntualització més adequada és la referent als
recursos disponibles, ens sembla perfectament assumible. De la
mateixa manera entenem que les esmenes 13347 i 13348, si
l’atenció nocturna i diürna són prestacions tècniques ben
diferenciades i que tenen característiques diferents, certament és
coherent que estiguin explicades en dos apartats enlloc d’un. I
de la mateixa manera l’aportació molt concreta, concretament
idònies en cada cas referents a les aplicacions de les prestacions
tècniques de la 13349 és una puntualització sota el nostre punt
de vista pertinent i adequada.

Donam suport a les transaccions proposades pel portaveu
que m’ha precedit, 13338, 39, 40 i 13364. Per tant, si són
acceptades aquestes transaccions, els donarem suport.

I ja amb un caire més generalista, analitzarem la resta
d’esmenes de cara a la seva incorporació en el plenari. Però tal
vegada es fa imprescindible assenyalar línies generals d’allò que
no compartim plenament, no hi estam d’acord, o almanco hi
tenim dubtes.

En línies generals, com dic, no compartim el concepte de
gestió de competències compartides entre diferents institucions
i, en canvi, sí creim amb el sistema de delegació puntual de
competències en aquelles institucions que així ho reclamin,
aquella delegació de competències que són pròpies d’una
institució ben definida, des d’una institució i que són delegades
a una altra institució que ho solAlicita. Tot això en favor de la
flexibilització del servei, però com deia, tot un seguit de
competències molt ben definides, així com són definides en el
text inicial de la llei.
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Flexible és un concepte que creim que ha d’impregnar
aquesta llei, precisament una flexibilització que s’ha de fer
extensiva a l’acció dels sectors. Consideram que és fonamental,
permetent i fomentant la participació d’entitats no
especialitzades en una disciplina en concret, amb la finalitat de
fer-los participar en tot el procés de gestió pública dels afers
socials. 

Hi ha altres qüestions, com la nostra convicció, ja ho ha
assenyalat un altre grup parlamentari, que no és adient que la
llei reculli la participació del sector privat amb l’avaluació del
servei, quan el Govern ja disposa d’un sistema d’avaluació
propi, tot i que evidentment no es tracta de bloquejar ni de vetar
la participació d’una empresa externa en un moment puntual. En
qualsevol cas no creim que sigui necessari que això ho reculli
la llei en el seu text.

I ja per acabar, la necessitat d’invertir esforços donant suport
tècnic a entitats exclusivament sense afany de lucre, que són les
que més ho necessitaran probablement per la falta de recursos.

Com dic, estudiarem aquestes esmenes de cara al plenari i
augmentarem l’argumentació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Aquesta presidència entén que hi ha unes
esmenes transaccionades. Per tant, donaríem la paraula al Grup
Parlamentari Popular per tal que valori aquestes transaccions.

EL SR. SERRA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, si em permet el Sr.
President de la Mesa, agrair la predisposició dels diferents grups
per analitzar amb deteniment cada un dels apartats i cada un
dels articles, que es veu en la bona voluntat d’acceptar esmenes
i transaccionar-ne d’altres i això realment, si em permeten, crec
que és una llàstima que no ho haguessin fet a la ponència, tot i
que sé que hi ha companys aquí que riuran quan insisteixi en
aquesta qüestió, perquè estic convençut que hagués estat molt
positiu aprofundir en diverses qüestions d’aquest tema.
Benvingut sigui si hem estat capaços d’arribar a acords en
aquesta comissió, i estic convençut també que serem capaços
d’arribar a acords de cara al plenari, perquè la llei sigui la millor
possible i, a ser possible, feta entre tots.

Val a dir també que no hem d’aspirar tampoc a tenir una llei
on ens conformem amb aprovacions quantitatives, si em
permeten. Què vull dir amb això? Que ens conformam que el
pes, el nombre d’esmenes parcials que aprovam des del Partit
Popular són moltes, ja hauríem d’estar contents que ens votin a
favor perquè aquí el que compta és la part qualitativa de les
esmenes. Les esmenes aprovades evidentment són les que
menys compromís comporten per part del Govern, això és una
qüestió que no hem d’obviar. I no s'ha de deixar de banda la
necessitat que hi ha qüestions de certa profundidat, certa
transcendència que jo crec que requereixen i demanaria la
mateixa voluntat de consens i la mateixa voluntat de treball
conjunt, perquè ens puguem convèncer uns i els altres de quina
és la millor solució. I ho dic obertament, sigui quina sigui la
millor solució, sempre i quan n’estiguem convençuts. La d’un

costat i la de l’altre, jo crec que aquí no estam parlant de punts
de vista massa enfrontats en moltes qüestions com per no poder
fer l’esforç d’arribar a aquest consens. Evidentment, s’accepten
les 4 transaccions, em semblen absolutament oportunes, la
13338, la 13339, 13340 i 13664. S’agraeix la postura positiva
entorn a tots els articles que s’ha dit que s’hi donaria suport. 

Quant a puntualitzacions específiques d’esmenes que no
s’aproven, només fer dues o tres puntualitzacions. La primera
són les esmenes que fan referència a la participació. Quan
parlam d’estructures de participació especialitzades deim que el
fet que el ciutadà en general estigui posat a una llei que pot
participar dels processos de confecció dels serveis, ens arriscam
-entre cometes- que qualsevol ciutadà de les Illes Balears
reclami perquè la llei l’empara, que vol participar en aquests
procediments. Entenem que no tothom està qualificat, amb
perdó, per ser un interlocutor de l’administració en qualsevol
dotació o qualsevol establiment d’un servei. Entenem que hi ha
entitats de participació especialitzada que entenem que és
positiu que tenguin aquest espai de participació, entenem que
s’ha de reforçar, però crec que defuig d’una participació
massiva de qui vulgui participar voluntàriament de qualsevol
element que determinin els serveis de l’administració. Per tant,
just la puntualització era en aquest sentit, no limitar en cap cas
la voluntat i l’oberta capacitat de participar tothom, sinó ben al
contrari de definir bé qui pot fer la millor aportació perquè les
coses funcionin. Res més.

Quant a la participació no vinculant en l’àmbit del
voluntariat. Bé, res a dir sobre aquesta qüestió. El tema del
voluntarietat, efectivament, el Sr. Miquel Àngel Llauger ho ha
recollit tal i com nosaltres comentàvem, sempre que sigui una
cosa complementària a l’acció de l’administració, que el
voluntariat no substitueixi mai l’acció de l’administració ni de
cap servei professional. Just això, entre altres coses perquè els
voluntaris no tenen en moltes ocasions ni la formació, ni els
coneixements, ni la capacitat d’actuar, així com tenen els serveis
professionals. Just en aquest sentit anava aquesta esmena.

Quant a l’assessorament tècnic de les empreses privades, hi
ha una puntualització que tal vegada no està suficientment
recollida a l’esmena que nosaltres hem presentat. A qui ens
referim quan parlam d’això? Evidentment no a qualsevol
empres privada amb ànim de lucre que estigui a qualsevol indret
de les nostres illes. Ens referim a un cas específic com són les
empreses concessionàries dels serveis de l’administració. És a
dir, aquelles empreses a qui s’ha atorgat un servei per part de
l’administració o un servei concertat amb l’administració i que
en tot cas pot ser necessari que hi hagi un cert assessorament
perquè els serveis vagin en un sentit específic que s’acordi
mútuament. Just en aquest supòsit, en aquesta situació, en
aquesta circumstància entenem que pot ser útil aquesta esmena.
Més enllà d’això, entenem i coincidim amb l’exposició que s’ha
fet, que no seria adequat. 



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 36 / 14 de maig del 2009 517

 

Avaluació de qualitat. Estava convençut que arribaríem a
aquest punt i que no s’acceptaria, tot i que crec que és
absolutament necessari que objectivitzem com sigui possible els
processos de qualitat. El procés de qualitat de vegades és un
procés d’autocomplaença per dir que som qué guapos somos y
qué bien lo hacemos. No es tracta d’això, es tracta que entitats
objectives ens avaluïn. Tant és així, que la legislació cada
vegada recull més que els sistemes d’inspecció de
l’administració, fins i tot de l’administració, estiguin separats
del sistema d’execució del mateix servei. Per exemple, les
residències. El consell insular té la potestat inspeccionadora i té
la potestat de gestió de residències públiques. Això entenem que
cada vegada s’hauria de separar més i si no es pot separar
perquè és competència d’aquella administració, com és el cas,
almanco hi hauria d’haver un servei extern, objectiu, diferent
que avaluàs la qualitat d’aquest servei. En cas contrari es donen
tres circumstàncies curioses: jo gestion el servei, m’inspeccion
a mi mateix i la revisió que faig d’aquesta inspecció la faig jo
mateix. Per tant, és certament curiós i es produeixen situacions
que no donen la màxima seguretat que hauríem de donar als
ciutadans de les Illes Balears de tranquilAlitat, que les coses se
fan en el sentit que pertoca i el sentit oportú. Crec que ens
estalviaríem molts disgustos en el futur, especialment en l’àmbit
de les residències, fins i tot també a altres àmbits dels serveis
socials, si objectivitzàssim aquesta figura tant com fos possible,
per no caure en aquesta autocomplaença o en aquesta limitació
de l’objectivitat a l‘hora d’avaluar els nostres propis serveis.

Per últim la prestació econòmica. Aquí hem caigut un poc
en la temptació d’esmentar específicament tot allò que fa
referència a la Llei de dependència. Com saben vostès, la Llei
de dependència específicament cita que les prestacions sempre
seran primer un servei i després una prestació econòmica.
Establim una prioritat, no necessàriament una funcionalitat. És
a dir, estam dient que la prioritat sempre és per afavorir que
aquella persona accedeixi a un servei, abans que rebi uns
doblers que de vegades no solucionen aquella circumstància.
Acceptam que no s’accepti, valgui la redundància, perquè també
estam convençuts que aquesta redacció fins i tot seria millorable
posteriorment.

En definitiva, gràcies per aquelles esmenes que s’accepten.
Continuarem fent feina perquè ens n’acceptin vostès tantes com
sigui possible, i ens agradaria revisar conjuntament de cara al
plenari algunes d’aquestes esmenes que vostès han comentat
que rebutjarien, especialment les que fan referència a l’àmbit de
la qualitat i l’assessorament tècnic perquè, a ser possible,
comptassin amb el seu vistiplau i el seu acord per portar-les a
terme.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Jo demanaria als grups
parlamentaris que presentin en aquesta mesa la redacció de les
esmenes que han transaccionat, que es facin les signatures
adequades i pertinents per part dels grups parlamentaris que
assumeixin aquestes transaccions per tal que el lletrat en pugui
prendre nota.

Passarem, idò, a fer la votació que aquesta presidència entén
que són les esmenes que s’accepten. Les esmenes RGE núm.
13332, 13333, 13334, 13336, 13337, 13346, 13347, 13348 i
13349.

Queden acceptades aquestes esmenes? Per tant, per
assentiment.

I ara passarem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular que s’han transaccionat, que són les RGE
núm. 13338, 13339, 13340 i 13364.

També assentiment per a aquestes esmenes.

I ara passaríem a la votació de la resta de les esmenes i són
les RGE núm. 13335, 13341, 13342, 13343, 13344, 13345,
13350, 13351, 13352, 13353, 13354, 13355, 13356, 13357,
13358, 13359, 13360, 13379, 13361, 13362, 13378, 13363,
13380, 13377, 13365, 13366, 13367, 13368, 13381, 13369,
13370, 13371, 13372, 13373, 13374 i 13376/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Passarem ara a la votació dels articles 7, 8, 9 i 21.

Vots a favor?

Els articles 7, 8, 9 i 21. Entenem que s’accepten, no hi ha
esmenes. Per tant, s’accepten els articles i, per tant, per
assentiment queden votats.

I ara passarem a la votació de la resta dels articles que són
els 2, 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 44,
45, 48, 50, 51, 76 i 90.

Deman votació en aquest apartat, o també entén aquesta
presidència que se poden votar per assentiment?

Perdonin, aquests són els articles que tenen esmenes i, per
tant, s’han de votar.

Vots a favor d’aquests articles?

La votació dels articles que són: 2, 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22,
24, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 76 i 90.

Vots a favor d’aquests articles?
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Vots en contra?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden acceptats aquests articles.

I ara passarem al segon bloc. Passam idò a la votació dels
articles i disposicions on  no es mantenen esmenes, demanaria
que prestin una determinada atenció. 

A la denominació del títol del projecte; a la denominació del
títol I, del capítol 1, a l’article 1, als articles 3, 5 i 6; a la
denominació del títol II, del capítol 1, del capítol 2; a la
denominació del títol II.2, articles 12, 13, 14, 15, 16 i 18, del
capítol 2, als articles 23, 25, 27, del capítol 4, als articles 29, 30,
31, 32 i 33; a la denominació del títol III i del capítol 1, a
l’article 34, del capítol 2, als articles 39, 40 i 42 i del capítol 3,
a l’article 43. A la denominació de la secció primera, als articles
46 i 47; a la denominació de la secció segona, a l’article 49; a la
denominació del títol IV, als articles 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59 i 60; a la denominació del títol V, als articles 61, 62, 63, 64
i 65; a la denominació del títol VI, als articles 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73 i 74; a la denominació del títol VII i a la denominació
del capítol 1, als articles 75 i 77; a la denominació del capítol 2
i a la denominació de la secció primera, als articles 78, 79, 80,
81 i 82; a la denominació de la secció segona, a l’article 83; a la
denominació de la secció tercera, a l’article 84; a la
denominació del capítol 3, als articles 85, 86, 87, 88, 89 i 91; a
la denominació del títol VIII i a la denominació del capítol 1,
als articles 92, 93, 94 i 95; a la denominació del capítol 2, als
articles 96, 97, 98 i 99; a la denominació del títol IX i a la
denominació del capítol 1, als articles 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106 i 107; a la denominació del capítol 2, als articles 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, i 123; a la denominació del capítol 3 i a la denominació de
la secció primera, als articles 124, 125 i 126; a la denominació
de la secció segona, als articles 127, 128 i 129; a la denominació
de la secció tercera, als articles 130, 131, 132 i 133; a la
denominació de la secció quarta, als articles 134, 135, 136 i
137; a la denominació de la secció cinquena, als articles 138 i
139; a les disposicions addicionals primera, segona i tercera; a
les disposicions transitòries primera, segona i tercera; a la
disposició derogatòria; a les disposicions finals primera, segona,
tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena,
desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena, quinzena, setzena,
dissetena i divuitena; i a l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Arribats a aquest punt, queda dictaminat el Projecte de llei
RGE núm. 9916/08, de serveis socials de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’article 120 del
Reglament del Parlament els grups parlamentaris dins les 48
hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar al ple.

No havent-hi més assumptes a tractar, vull agrair la
colAlaboració de tots els diputats d’aquesta comissió.

S’aixeca la sessió.
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