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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions. No?

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3113/10, de mediació familiar de les Illes Balears.

Idò s’ha observat que a l’informe de la ponència apareixen
dues disposicions derogatòries amb el mateix text, pràcticament.
Per tant, i atès que a la reunió de ponència de dia 21 d’octubre
s’aprovà per unanimitat l’esmena del Grup Parlamentari
Popular amb RGE núm. 4303/10, el text de l’informe de
ponència serà el de l’esmentada esmena i, conseqüentment, sols
hi haurà una disposició derogatòria i no dues, tal com figuren
actualment.

Passarem a continuació a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix a dictaminar el projecte de llei RGE núm.
3113/10, de mediació familiar de les Illes Balears. Les esmenes
que es mantenen al projecte de llei són les següents: al títol del
projecte, RGE núm. 3969/10, del Grup Parlamentari Mixt; a
l’article 1, RGE núm. 3972/10, del Grup Parlamentari Mixt; a
l’article 2, RGE núm. 3973/10, del Grup Parlamentari Mixt; a
l’article 3, RGE núm. 3974/10, del Grup Parlamentari Mixt; a
l’article 6, RGE núm. 4294/10, del Grup Parlamentari Popular;
a l’article 34, RGE núm. 3975/10, del Grup Parlamentari Mixt;
a la disposició addicional única, RGE núm. 3976/10, del Grup
Parlamentari Mixt; a noves disposicions addicionals, RGE núm.
3977/10 del Grup Parlamentari Mixt, 3878/10 del Grup
Parlamentari Mixt, 3979/10 del Grup Parlamentari Mixt; a la
disposició transitòria, RGE núm. 3980/10, del Grup
Parlamentari Mixt; a noves disposicions transitòries, RGE núm.
3981/10, del Grup Parlamentari Mixt; a l’exposició de motius,
RGE núm. 3979/10, del Grup Parlamentari Mixt, i 3971/2010
del Grup Parlamentari Mixt.

A continuació passarem, idò, al debat de les esmenes. Per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Sra. Suárez, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que
aquestes esmenes queden defensades en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Hi ha torns en contra d’aquestes
esmenes? Sí, Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, Sr. President. Feim un torn per les del Grup Mixt
simplement per anunciar el vot contrari per part del nostre grup,
i hem de dir que, atès que no s’han defensat avui en comissió
perquè no hi ha el representant del grup polític que les ha
presentades, farem el debat en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, vol intervenir? Sr. Coll, té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President, només de manera breu, també, per
manifestar el vot en contra d’aquestes esmenes, i per justificar
aquesta decisió només he de dir que parlam d’un servei que
tendrà com a principal objectiu possibilitar que determinats
conflictes familiars es puguin resoldre de manera prejudicial, i
que això implica que precisament allò que volem aconseguir
amb la mediació familiar pública és establir un sistema de
resolució que eviti precisament que els conflictes derivin, per
exemple, en separacions i divorcis, sempre tenint en compte
l’interès superior del menor i del nucli familiar. Per tant,
entenen que les esmenes presentades per UM van en aquest
sentit, el nostre vot serà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular el
Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en el
mateix sentit que la resta de portaveus dels distints grups
parlamentaris, el Grup Parlamentari Popular el que farà en
aquest moment és anunciar el seu vot en contra per defensar
també aquesta mateixa posició en plenari amb la convicció que
efectivament aquesta llei de mediació familiar no és el marc
legal adient per regular la matèria de què tracten les esmenes
presentades pel Grup Mixt. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. En torn de rèplica, Sra. Suárez... No?
Gràcies. Idò per tant, com que no hi ha rèplica, tampoc no hi ha
dret a contrarèplica. Fixació de posicions dels grups que no han
intervengut, tampoc no n’hi ha.

Passam ara a defensar l’esmena 4294/2010, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per defensar l’esmena 4294 o, millor dit, per retirar l’esmena
4294, perquè entenem que el projecte de llei el que fa en aquest
article que nosaltres demanam la seva retirada és recollir una
disposició facultativa que permetrà o no als ajuntaments i als
consells executar o no a la seva pròpia conveniència la
necessitat d’arbitrar o d’activar un mecanisme de mediació
familiar. Per tant creim que és una bona possibilitat fer arribar
la mediació familiar als àmbits més immediats de participació
ciutadana, que són els ajuntaments i els consells, i per tant crec
que és de sentit comú i crec que és perfectament coherent que
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el Partit Popular retiri l’esmena que demanava precisament la
retirada del punt tercer d’aquest article.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Torns en contra dels diferents grups
parlamentaris? Rèpliques? Fixació de posicions dels grups que
no han intervengut. En tot cas, Sra. Suárez, té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
simplement faré una breu intervenció, tendré més temps al
plenari, però jo crec que no podem passar aquesta oportunitat,
en primer lloc per agrair aquesta retirada de l’esmena, que
almenys podem pensar que coincidim, com hem fet en quasi
tota aquesta llei de mediació. I dic això perquè aquesta llei de
mediació familiar efectivament jo crec que sortirà amb un
consens molt important d’una gran part d’aquesta cambra, i és
una llei de mediació familiar que té a més un component
innovador respecte de la que existeix en aquests moments; no
hem d’oblidar que en aquests moments ja existeix una llei de
mediació, que és la de l’any 2006, i aquesta aporta una novetat
que és important, i aquesta gran novetat és que s’inscriu aquesta
llei en un doble procés, un procés, d’una banda, que és el de
desenvolupament de la institució de la mediació familiar i,
d’altra banda, el procés d’universalització dels serveis socials.

Per tant nosaltres entenem, i en això coincidim amb la
filosofia, insisteixo, d’aquesta nova llei, i és que els serveis
socials es converteixen en el marc idoni per situar la mediació
familiar. Això converteix l’administració pública en la garant de
l’accés de tota la ciutadania a la mediació familiar i a més amb
el seu caràcter gratuït. 

I per tancar aquesta intervenció voldria fer un esment,
perquè crec que és important que en quedi constància en el
Diari d’aquesta cambra, i és l’agraïment a l’Associació per al
Desenvolupament de la Mediació a les Illes Balears, que ens ha
ajudat molt en l’elaboració d’esmenes que després han estat
incorporades en aquest text.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Només per manifestar la satisfacció que
excepte en allò referent a les esmenes que quedaran vives per al
plenari i que són les presentades per Unió Mallorquina, com ja
hem anunciat abans ja les debatrem al plenari, de tota la resta
d’aquesta llei s’ha aconseguit el consens i s’ha aconseguit una
posició unànime. Jo voldria dir també que els treballs de la
ponència han estat profitosos, han estat presidits per la voluntat
d’arribar a acords i així ho han permès. 

Jo entenc que per part del Partit Popular hi ha hagut la bona
disposició, a partir del text del projecte de llei i acceptar allò
essencial del text del projecte de llei. I per part dels grups que
donen suport al Govern hi ha hagut també la bona disposició en
acceptar una part molt important d’allò que proposava en forma
d’esmenes el Partit Popular i la resta cercar solucions de
consens i transaccions.

Com a resultat de tot aquest procés tenim una llei que
arribarà pràcticament per unanimitat en el plenari. En qualsevol
cas tendrem un debat sobre les esmenes que arribaran vives i al
final s’aprovarà aquesta llei que jo crec que al fet de la mediació
hi aporta una sistematització per a nosaltres molt adequada
d’allò que és, quins són els seus objectius, quins són els seus
principis, qui la pot fer i qui no la pot fer, segons quin
procediment, i també incorpora la possibilitat que hi hagi
serveis públics de mediació, al costat dels serveis de mediació
que puguin oferir altres agents. 

Per tant, satisfacció per tot el procediment i per com ha anat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. De manera molt breu per no repetir
arguments. Crec que és important deixar constància o almanco
avaluar aquesta primera part del procés. Crec que és important
fer referència al clima d’acord que hi ha hagut durant tot el
procés d’elaboració i debat d’aquesta llei fins ara. Jo crec que la
Llei de mediació serà un exemple de com en democràcia quan
som capaços d’escoltar activament, som capaços d’empatitzar
i d’arribar a acords importants i positius per a tota la comunitat.

Com han fet referència els altres, també vull fer referència
que a partir de l’aprovació d’aquesta llei, la mediació familiar
es convertirà en un servei públic. Creim que és un passa
importantíssima, en el sentit que a partir d’ara aquesta
comunitat garantirà que totes aquelles famílies que es vulguin
acollir a un procés de mediació ho podran fer i en tendran el
dret, a més de la possibilitat.

I en el cas de l’esmena RGE núm. 4294, hem de celebrar
aquesta retirada perquè evidentment no podíem acceptar la
supressió d’un punt que precisament possibilita aquest
desplegament del servei de mediació en els consells i en els
ajuntaments que puguin i el vulguin oferir. Sempre és una
qüestió de voluntat i estableix un marc legal que ara no tenen.
Amb una idea clara de l’aproximació dels serveis a les
institucions més properes a la ciutadania, amb la idea d’acostar
la porta d’entrada al servei de la gent, creiem que s’havia de
mantenir aquest punt. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular vol
intervenir, Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un poc
per reiterar tots els arguments que s’han donat a la darrera
intervenció per part dels portaveus dels distints grups
parlamentaris. Crec que si alguna cosa ha caracteritzat el procés
de confecció d’aquest text ha estat el consens, la bona sintonia,
una bona actitud i sobretot un excelAlent tarannà per part de tots
els que hi hem estat presents i hem estat protagonistes d’aquesta
confecció, i no em vull oblidar de ningú. Per tant, crec que ha
estat un text confeccionat des de la vocació de servei públic que
òbviament és la mediació i així s’oficialitza mitjançant aquest
text, però també des de la convicció de què el consens és la
millor eina per poder confeccionar texts normatius que
finalment siguin del gust de tots.

I entrant un poc en el contingut d’aquest text, destacaria
dues qüestions. En primer lloc que es profunditza en els
aspectes més sensibles de la mediació familiar. I en segon lloc
s’institucionalitza i s’oficialitza definitivament com a servei
públic. Jo crec que això és una qüestió molt important, hi ha
persones que es veuen sotmeses a un conflicte familiar i
necessiten d’una ajuda immediata per tal de resoldre aquesta
qüestió. També estic totalment convençut que serà una bona
eina per a tots els professionals del dret que també es dediquen
a la mediació familiar i hauran d’emprar aquesta llei com a eina
per desenvolupar aquestes tasques.

Poca cosa més i estic absolutament convençut que les
intervencions de tots i cada un dels grups parlamentaris aniran
en aquest sentit, en el sentit de reforçar una vegada més la
importància del servei de mediació familiar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Una vegada acabat el debat de les
esmenes, passarem a les votacions. Passam a votar les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt RGE núm. 3969, 3970, 3971, 3972,
3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980 i 3981/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor cap, vots en contra 12 i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades.

Comentar evidentment que l’esmena del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 4294/10 ha quedat retirada.

I ara passarem a la votació dels articles i les disposicions on
es mantenen esmenes, el títol del projecte, els articles 1, 2, 3 i
34, la disposició addicional única, la disposició transitòria i
l’exposició de motius del projecte de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 12, en contra cap.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovades.

Passarem ara a la votació dels articles i les disposicions als
quals no s’hi mantenen esmenes, a la denominació del títol I, als
articles 4, 5 i 6. Denominació del títol II. Denominació del
capítol 1, article 7. Denominació del capítol 2, articles 8 i 9.
Denominació del capítol 3, articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16.
Denominació del capítol 4, articles 17 i 18. Denominació del
títol III. Denominació del capítol 1, articles 19, 20 i 21.
Denominació del capítol 2, articles 22, 23 i 24. Denominació del
capítol 3, article 25. Denominació del títol IV, articles 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32 i 33. Disposició derogatòria única. I
disposicions finals primera i segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 12, en contra cap i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, s’entenen aprovats.

En conseqüència, queda dictaminat el projecte de llei RGE
núm. 3113/10, de mediació familiar de les Illes Balears.
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Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament
del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta
de la cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que havent estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, pretenguin de defensar-se en ple.

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