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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a tots. 

Abans de començar i amb motiu de la celebració demà, dia
25 de novembre, del Dia Internacional contra la violència de
gènere, aquesta presidència proposa als membres de la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans, manifestar la seva
adhesió als objectius de conscienciació d’aquesta jornada i
rebutjar tots els casos de violència de gènere.

Al mateix temps, donar suport al Govern de les Illes Balears
a continuar amb les polítiques que ja aplica en la lluita contra
aquesta realitat tan dramàtica que se sofreix a les Illes i a tot
l’Estat.

Si els sembla bé, demanaríem que constés en acta. Gràcies.

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, presidenta, Gabriel Martí Ballester substitueix Josep
Torres i Cardona.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4339 i 4357/11. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4339/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a títol o carnet
de família monoparental a les Illes Balears.

En primer lloc passarem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4339/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a títol o carnet de família monoparental a les Illes Balears. S’ha
presentat una esmena a la proposició no de llei per part del Grup
Parlamentari Popular amb RGE núm. 4844/11. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula per part del
Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sra. Cristina Rita per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyores i senyors
diputats. La consideració de família nombrosa per a aquelles
famílies amb un sol progenitor responsable amb dos fills o més,
ha tingut durant molt de temps diferents vicissituds en la
legislació del nostre país. Durant els anys 2007, 2008 i 2009, va
aparèixer com una disposició addicional del text articulat de la
Llei de pressuposts generals de l’Estat de l’any següent, que
deia que el Govern portaria a terme les oportunes modificacions
legals perquè les famílies monoparentals amb dos fills al seu
càrrec tinguessin la consideració de família nombrosa. Aquestes
modificacions no s’han portat a terme en la seva totalitat i
actualment la protecció a les famílies nombroses s’articula en
base a la Llei 40/2003, de 18 de novembre i pel seu reglament
que ens apareix en forma de Decret llei RGE núm. 1621/2005,
de 30 de desembre.

Aquesta legislació reconeix com a família nombrosa
aquelles de tres fills, però també a les de dos fills quan un dels
progenitors hagi traspassat. Açò darrer va ser afegit gràcies a la
disposició addicional tretze de la Llei 40/2007, de 4 de
desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social que va
modificar l'esmentada anteriorment 40/2003 en aquest sentit.
Aquesta que els parla, malgrat ha trobat el reconeixement
d’aquestes famílies amb dos fills a la disposició addicional 64
dels pressuposts del 2009 de l’Estat, no ha trobat les
modificacions que s’haurien d‘haver fet a les altres normes, si
no és en l’àmbit de les prestacions de la Seguretat Social, que el
Govern espanyol equipara actualment amb conseqüències
directes per a les ajudes de naixement o adopció, però
consideram que açò és insuficient i parcial.

Una altra modificació que estableix el Reial Decret RGE
núm. 1621/2005, de 30 desembre, és l’equiparació d’aquestes
famílies monoparentals amb dos fills a les famílies nombroses,
en el cas com hem dit que malgrat no hi hagi un vincle conjugal
dels progenitors, sí hi ha una tutela amb els fills. Açò amplia
molt la definició, perquè fins el moment únicament podien tenir
aquesta consideració els que tenguessin l’esmentat vincle,
separats o divorciats o els vidus i les vídues. 

En definitiva, en un moment en què en la societat i en la
percepció de les persones el concepte de família s’ha ampliat,
no podem deixar sense ajudes aquestes famílies formades per un
progenitor amb dos fills, al marge de l’estat dels progenitors,
perquè el que realment és important són els drets dels fills.

Per altra banda, aquesta qüestió és competència de les
comunitats autònomes, tal com ve explicitat a l’article 52 de la
Llei 40/2003 i la legislació estatal té consideració de bàsica, a
la qual s’ha d’adaptar la legislació de les comunitats autònomes.
Dit en altres paraules, la legislació de la comunitat autònoma no
pot contradir la de l’Estat, però sí la pot complementar i pot
afegir-hi drets. Fins i tot, es podria elaborar un decret que
equiparés de manera clara i explícita les famílies de dos fills
amb un sol progenitor responsable al que està estipulat com a
família nombrosa. Però nosaltres no demanam tant, ho deixam
a iniciativa del Govern, que ho faci com trobi que ho ha de fer,
mitjançant decret o el que sigui.

És per aquest motiu, perquè segons la llei estatal correspon
a les comunitats autònomes de residència del solAlicitant, la
competència per al reconeixement de la condició de família
nombrosa, així com l’expedició i la renovació del títol que
acredita aquesta condició i aquesta categoria, que demanam que
sigui la comunitat autònoma de les Illes Balears, la que
expedeixi un títol o carnet que acrediti aquesta condició a les
famílies monoparentals de dos fills o més, que com l’ordinari
tengui validesa també en tot el territori nacional, perquè puguin
gaudir dels beneficis que els pertocarien en una altra comunitat
autònoma, en el cas de canviar temporalment de residència, com
és el cas dels estudiants de les Illes Balears que estudien fora.
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En el cas de Catalunya, ells que sí que en la mateixa
legislació bàsica que nosaltres, expedeixen el títol de família
monoparental, si compleixen per suposat amb els requisits que
es demanen al Decret 151/2009 de la Generalitat. En el cas de
Catalunya el títol de família monoparental, sense que hagi de ser
nombrosa, atorga ja diversos beneficis, avantatges fiscals i
bonificacions, en aquest cas únicament amb validesa per a
Catalunya com és natural, però nosaltres estam parlant en aquest
cas de família nombrosa.

Així doncs, és el que demana el Grup Socialista, instar el
Govern de les Illes Balears a crear un títol o carnet oficial que
acrediti la condició de família monoparental d’aquelles que
tenen dos o més fills. No deim si ha de ser a partir d’un decret,
d’una llei, ni quan, però sí que les famílies d’aquesta condició,
si tenen dos o més fills, tenguin aquesta consideració de família
nombrosa. I ho demanam perquè efectivament, consideram que
la legislació estatal podria ser més explícita, i la de les
comunitats autònomes l’ha de completar, encara que la
possibilitat que es va obrir ja amb el decret de desplegament de
la Llei 40/2003, quan parla que no és necessari que hi hagi
hagut vincle conjugal, sinó que basta la tutela, sembla que ja
porta un significat bastant exacte.

Nosaltres pensam que aquestes dues realitats, que són per
una banda que les comunitats autònomes són competents per al
reconeixement de les famílies nombroses i per a l’expedició i
renovació de títols; i per l’altra, de com s’ha ampliat el concepte
de família, que ha adquirit un significat més ample, han de
convergir per tal de facilitar la vida a aquestes famílies amb un
sol progenitor responsable. I en aquests temps que vivim, a les
dificultats en què es troben sotmeses moltes famílies, s’ha de
sumar la dificultat afegida de al solitud per treure els fills
endavant, perquè, en definitiva, malgrat hi hagi com hem
comentat una certa varietat i formes de família, aquesta continua
sent encara la institució social fonamental de convivència de la
nostra societat i necessita ser estalonada per l’Administració.

Quant a l’esmena presentada pel Partit Popular, nosaltres
estaríem d’acord a acceptar-la, sempre i quan s’afegís com un
punt més a tots els nostres. Nosaltres també pensam que l’Estat
ha de legislar d’una manera més explícita aquest tipus de
família. Si s’accepta per part del Partit Popular que s’afegeixi
com un altre punt, hi estaríem d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per defensar l’esmena té la paraula per
part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nuestro grupo
parlamentario comparte el espíritu de la proposición no de ley
en el sentido de proteger y fomentar políticas a favor de la
familia. Los principios protectores de la familia están
garantizados en nuestra Constitución española, donde su
artículo 39 establece que los poderes públicos deben asegurar
una adecuada protección de la familia y los ámbitos económico,

social y jurídico. Esos derechos también son recogidos en
nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo
16.3 sobre derechos sociales. Igualmente esos derechos están
explicitados en el ámbito europeo en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y en la Carta Social
Europea.

Sin embargo nuestro país es uno de los países de Europa que
menos gasto social destina a las políticas de familia. Mientras
en España se destina el 1,1% del Producto Interior Bruto a las
políticas de la familia, la media de la Unión Europea está en el
2,1% del PIB. Que la Ley de presupuestos generales del Estado
de 2008, bajo un gobierno del Partido Socialista, se recoge una
disposición adicional, como ya ha comentado antes la portavoz
del Partido Socialista, donde cito: “el Gobierno llevará a cabo
las oportunas modificaciones legales, para que las familias
monoparentales con dos hijos a cargo, así como las familias con
un cónyuge discapacitado y dos hijos a cargo, tengan la
consideración de familia numerosa". A pesar de que es el propio
gobierno que recoge esta disposición adicional en una ley en el
2008, tres años más tarde y prácticamente dentro de un mes
cuando se irán a la oposición, no han hecho nada al respecto en
esta materia.

Y ahora a nuestro grupo nos sorprende que lo que dijo el
PSOE que haría y no hizo, ahora se lo pidan a un gobierno
autonómico del Partido Popular y a un próximo gobierno del
Partido Popular a nivel de España. Bien, no vamos a discutir de
quién es la culpa, lo importante es que se regulen a nivel
nacional las familias monoparentales para establecer un criterio
unitario en todas las comunidades autónomas. No tiene sentido
17 diferentes conceptos de familia monoparentales en España,
sino que hay que tener un criterio homogéneo y un criterio
nacional en ese sentido.

De ahí la enmienda que hemos presentado a la proposición
no de ley del Grupo Socialista, en el sentido de instar al
Gobierno central a modificar la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de protección de familias numerosas, con tal de
regular de forma estatal el concepto de familia monoparental,
con el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades sociales y
estableciendo la posibilidad de que estas familias puedan
acogerse a diferentes ayudas y beneficios fiscales que les sean
propias.

Consideramos que esta es la postura más seria y lógica y no
es el momento de ponerse la pegatina de “yo estoy a favor de las
familias monoparentales”, cuando gobiernos de izquierda, tanto
en el Estado como en la comunidad autónoma, no se han
encargado de regularlo durante los últimos años que han estado
gobernando.

Por otra parte, a situaciones diferentes, hay que tomar
soluciones diferentes, a situaciones diferentes, soluciones
diferentes. Por eso nos parece correcto, como he dicho antes,
regular las familias monoparentales de forma específica y
diferenciada de las familias numerosas. En la protección de las
familias siempre contará con el apoyo de nuestra formación
política, como no podía ser de otra manera. Nuestro grupo
político es consciente de la necesidad de apoyar a estos
colectivos, ya que somos conscientes de las cifras de divorcios
y separaciones de nuestra comunidad autónoma. Concretamente
en los datos del INE queda reflejado como en Baleares en los
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últimos seis años, entre 2005 hasta el 2010, se han producido
más de 20.000 rupturas, se han visto afectados 14.685 hijos,
concretamente 6,7 menores cada día ven como se rompe su
familia, 6,7 menores cada día ven como rompen su familia.

Antes estas cifras, no he visto acciones globales, ni
concretas por parte del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, ni
tampoco del gobierno de la comunidad autónoma del Sr. Antich.
Poner en marcha un carnet o un título oficial, nuestro grupo
entiende que no es la solución, no es la panacea al problema. De
hecho sólo lo aplica una comunidad autónoma de 17
comunidades autónomas. Nuestro grupo considera que este
problema se tiene que afrontar, como he comentado
anteriormente a principio de mi intervención, desde una
regulación más global, a nivel nacional, que proteja las familias
monoparentales, donde se recojan sus derechos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes.
Efectivament, la llei que ja han comentat els diputats que m’han
precedit, la Llei 40/2003, de protecció de les famílies
nombroses, va derogar precisament una llei preconstitucional de
l’any 71 i la va adequar al que era la realitat social, econòmica
i democràtica de l’Estat espanyol. Va reduir el nombre de fills
per unitat familiar, l’anterior parlava de més de cinc fills; va
introduir criteris diferents a allò que eren els criteris numèrics,
perquè l’anterior només fixava un nombre de fills; va introduir
conceptes com la discapacitat, per oferir a les famílies que en un
ascendent o descendent pogués certificar grau de discapacitat;
el de viduïtat; o, com he dit abans, altres criteris més
democràtics, com era la separació i divorci, impensables l’any
71.

Posteriorment, i com ja han comentat les persones que
m’han precedit, l’any 2008 es va aprovar en el Congrés dels
Diputats, a través de la Llei de pressuposts, una disposició
addicional per a la modificació del marc legal necessari perquè
les famílies monoparentals amb dos fills fossin considerades
famílies nombroses, però no es va realitzar l’oportuna
modificació legal. Per tant, es va repetir la mateixa proposta i
també en forma de disposició addicional l’any 2009, que
tampoc no es va realitzar. I una altra vegada en els pressuposts
del 2010 per a l’any 2011, a una proposta conjunta d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Iniciativa Verds i Izquierda Unida
també es va mantenir aquest intent de modificar la llei perquè
es poguessin considerar assimilades les famílies monoparentals
a les famílies nombroses.

Tot i que es va aprovar pel Congrés aquesta proposta
d’assimilar les famílies monoparentals amb dos fills a famílies
nombroses, va suscitar molt de debat sobre la conveniència o no
d’equiparar aquestes situacions; fins i tot, hi va haver una
federació d’associacions de famílies nombroses que es varen
oposar a què fos possible aquesta equiparació. Es plantejava en
aquell moment si era just fer igual dues realitats que són
diferents i que tenen diferents necessitats, i record que ells
posaven alguns exemples, les famílies monoparentals necessiten
un tipus d’ajuda, però per exemple és una ajuda diferent a la que
pot necessitar una família nombrosa quan ha de comprar un
habitatge, que necessita més metres quadrats que una
monoparental; l’adquisició d’un vehicle que ha de ser
forçosament més gran que a una família menys nombrosa; un
viatge familiar que sempre és més costós desplaçar-se set que
no dos, etc. 

Tocaren un debat interessant, que tant la ideologia de dretes
com la ideologia d’esquerres no tenien un posicionament clar en
relació amb aquest debat. Des del Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa creim que és necessari una llei de suport a les famílies.
I dic famílies perquè crec que la nostra realitat social ja no es
pot parlar de família en singular, de pare, mare i fills, perquè ja
tenim una realitat social allà on el perfil de família és molt
ample: famílies amb pares separats o divorciats, famílies
monoparentals, famílies amb fills biològics, famílies amb fills
adoptats, famílies amb fills biològics i fills adoptats, famílies
amb els pares heterosexuals, famílies amb els pares
homosexuals, famílies reconstituïdes, ... Per tant, hem de parlar
necessàriament a d’ajudes a les famílies.

I pensam que aquesta llei no només ha d’abordar una
condició numèrica i social de les pròpies famílies, sinó altres
condicions com podria ser l’econòmica, perquè no és el mateix
una família de tres membres o de tres fills amb uns ingressos de
90.000 euros a l’any, que una família de tres fills amb un salari
interprofessional que ingressa la família. I amb la llei actual sols
tenim aquest aspecte numèric, ponderat pel que podria ser un
efecte de discapacitat, o que algun dels seus membres tengui
discapacitat, sigui pare, mare o els fills.

Nosaltres pensam que el model més just, estam lluny d’ell,
és el model dels països nòrdics, allà on hi ha una administració
pública molt potent, altes taxes impositives, segons ingressos de
treball i capital i després prestacions universals per a tots els
ciutadans, independentment del que guanyin perquè
efectivament, ja han contribuït a través d’aquestes taxes
impositives. Però com que estam lluny d’això, efectivament
hem de millorar la situació real que tenim. 

Creim que volem aprofitar-nos massa d’aquesta llei de
famílies nombroses perquè és l’única llei que està relacionada
amb la família i que ofereix beneficis socials i econòmics. Sens
dubte creim que les famílies monoparentals necessiten especial
atenció. Dos indicadors de la nostra comunitat autònoma així ho
estableixen. De les ajudes d’emergència que va donar l’anterior
govern durant 3 anys, el 33% arribaven a famílies on només hi
havia un adult, per tant, famílies monoparentals. O la renda
mínim d’inserció que es va augmentar fins arribar 5 milions,
passant de 2 a 5 milions durant els darrers tres anys i
malauradament ara tornam estar en els 2 milions en els
pressuposts presentats, el 20% d’aquestes famílies, el 20% dels
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perceptors eren famílies on només hi havia un adult, per tant,
eren famílies monoparentals.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa presentada pel
Grup Socialista, però amb una baixa convicció, creim que no és
l’instrument, la modificació de les famílies nombroses, per
donar cobertures a necessitats que són diferents, però de
moment tenim aquest instrument i tal vegada podem obtenir
més beneficis.

També ens pareix raonable la proposta que presenta el Partit
Popular perquè creim que, efectivament, el Govern de l’Estat ha
d’assumir part d’aquesta responsabilitat, perquè s’incorporen
famílies monoparentals, també ha d’assumir costs econòmics i
per tant, s’ha de modificar aquesta llei. Pensam que l’Estat ha
de jugar sempre un paper de garantir uns mínims per a totes les
comunitats autònomes i després les comunitats autònomes amb
la seva voluntat ampliar aquests mínims. Per tant, ens agradaria
que arribessin a un acord, perquè pensam que no és
incompatible instar el Govern, que quan ho pugui fer ho faci,
com també instam el Govern de les Illes Balears, sense posar
cap termini, perquè també ho faci, quan les condicions siguin
les adequades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No m’ha quedat clar si acceptava la nostra proposta el Partit
Popular, d'incloure l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim una suspensió d’uns minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

La enmienda que presenta nuestro grupo yo creo que está
muy clara en un sentido de que lo que queremos hacer entender
con esta enmienda...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn la sessió perquè es posin d’acord els diferents
grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar la posició i assenyalar si accepten les esmenes té la
paraula pel grup proposant l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El primer que hauria de dir és que hem proposat al Partit
Popular una transacció que ajuntés la solAlicitud a l’Estat perquè
reguli o modifiqui la Llei 40/2003 que, per cert, va aprovar un
govern del Partit Popular talment i es va oblidar d’aquest tipus
de famílies en el seu moment, i que no era incompatible amb els
punts que nosaltres demanàvem que fes la nostra comunitat
autònoma, perquè són dues administracions que tenen
competències sobre el mateix tema, que, com he dit abans, és
l’Estat que ha de regular de manera bàsica però que després les
autonomies també poden fer la seva normativa específica,
sempre sense contradir la de l’Estat. Vull dir que nosaltres
consideràvem que no eren incompatibles i hem proposat al
Partit Popular poder unificar els esforços en aquesta petició de
reconèixer aquest tipus de famílies que pensam que necessiten
ajuda. 

Açò no ha estat possible i per tant nosaltres no acceptarem
l’esmena del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passarem, idò, a la votació de la
Proposició no de llei 4339/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4339/11 per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4357/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al 20 de novembre
Dia Universal de la Infància.

Passarem al debat de la Proposició no de llei núm. 4357/11,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dia 20 de novembre
Dia universal de la infància. S’han presentat dues esmenes a la
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 4794 i 4795/11. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria
Bauzá per un temps de deu minuts.



134 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 10 / 24 de novembre del 2011 

 

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, presidenta. Com és sabut per tots els membres
d’aquesta sala, el dia 20 de novembre és una data assenyalada
perquè se celebra el Dia internacional de la infància. Això és
possible gràcies al fet que el dia 20 de novembre de 1989 va ser
aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides la Declaració
sobre els drets dels nins. Això s’ha aconseguit gràcies a la
importantíssima labor que han realitzat les diferents ONG,
fundacions, associacions..., en coordinació amb els governs per
protegir els drets dels nins i les nines.

Al llarg de la història podem veure que han anat existint i
constituint-se les diferents fundacions, associacions i ONG que
han lluitat per l’existència dels drets de la infància i perquè
aquests siguin respectats dia a dia. Els objectius fonamentals
d’aquestes han estat i continuen essent actuar directament sobre
la violació d’aquests drets, incidir en les polítiques públiques i
en els canvis legislatius, sensibilitzar la població en els temes
que afecten la infància, fer més fortes les capacitats de les
comunitats i la societat civil que dóna suport als drets humans
de la infància, promoure la participació de nins, nines i
adolescents, promoure la igualtat d’oportunitats entre els nins i
les nines de diferents realitats socials. Duen a terme tots aquests
objectius per aconseguir que es compleixin tots els drets dels
nins i les nines, perquè aquests siguin valorats i respectats,
perquè la veu dels nins i les nines sigui escoltada i tenguda en
compte, i perquè tots els nins i les nines tenguin les mateixes
oportunitats.

A partir dels anys setanta, aproximadament, Espanya ha
passat de rebre suport del Fons de les Nacions Unides per a la
Infància a convertir-se en un dels principals donants als
programes que representen aquestes fundacions o ONG, tals
com UNICEF o Save the Children, entre d’altres. UNICEF
Comitè Espanya es va crear l’any 1974 presidit durant els
primers anys per Concepció Roses Montis. UNICEF Comitè
Menorca es va constituir l’any 1975 presidit per Jesús Jusué;
mentre que la primera junta d’UNICEF Comitè Eivissa va tenir
lloc l’any 1979 i va ser presidida per José Antonio de Blas. 

Un dels objectius a l’inici de la democràcia va consistir a
aconseguir que els drets de la infància es recollissin a la
Constitució Espanyola. El mes de setembre del 2000, durant la
Cumbre del Milenio, els líders mundials van elaborar els vuit
objectius del desenvolupament del milAlenni, objectius que
encara que vagin destinats a la totalitat de la humanitat es
refereixen principalment a la infància. UNICEF diu que sis dels
vuit objectius es refereixen directament a la infància i que la
realització dels dos darrers també suposaran millores
fonamentals en les vides dels nins i les nines. L’any 2009 es van
celebrar els primers vint anys de vigència de la convenció amb
objectius aconseguit tan destacats com la reducció de la
mortalitat infantil en un terç gràcies a la feina duita a terme per
governs, agències de Nacions Unides, ONG i altres aliats.

L’any 2010 UNICEF va presentar el seu primer informe
sobre la situació de la infància. Aprofitam per fer una menció
especial al cinquantè aniversari de la constitució a Espanya
d’UNICEF Espanya i recordar la important labor feta al llarg de
tota la seva trajectòria en el tema de la infància que ha contribuït
a canviar les condicions de vida de milions de nins i nines, sense

deixar de banda la important labor realitzada també per altres
ONG i fundacions.

El dia 20 de novembre, Dia internacional dels drets dels
nins, és per tot això una data que ens fa recordar que un nin no
és només un ésser fràgil que necessita que se’l protegeixi, sinó
també una persona que té dret a ser educada, cuidada i
protegida, amb independència d’on hagi nascut. A més és una
persona que té dret a divertir-se, a aprendre i a expressar-se.
Tots els nins tenen dret a anar a l’escola, a rebre assistència
mèdica i a alimentar-se per garantir el seu desenvolupament en
tots els aspectes. 

Està clar que perquè els nins i les nines puguin créixer bé els
adults tenim molt a fer i molt a canviar. A pesar de tots els
esforços que s’han fet al llarg de la història, tant per part
d’ONG, associacions, com per part de les Nacions Unides,
governs, sabem que desgraciadament es continuen violant
diàriament els drets de milions de nins i nines a tots els països
del món, i per tant totes les institucions públiques i privades, per
una part, i la societat civil, per l’altra, han de respondre a aquest
repte i continuar lluitant perquè la Convenció es converteixi en
una realitat en benefici dels nins i les nines del món.

El Grup AENA i la Plataforma d’Infància, entitat que
representa 47 organitzacions socials que fan feina per a la
defensa de nins i nines, s’han unit per celebrar el Dia universal
dels drets de la infància aquest passat dia 20 de novembre, i han
realitzat diferents actuacions de sensibilització en els aeroports
espanyols sota el lema “Un viatge cap als seus drets”. Es duen
a terme activitats tals com l’exhibició de diverses exposicions
fotogràfiques de la situació dels drets dels nins a Espanya i a
altres parts del món. També s’organitzen visites, tallers i
concursos escolars en els quals es distribuiran convencions
sobre els drets dels nins en versions adaptades segons l’edat que
serviran per donar a conèixer aquesta matèria al conjunt de la
societat, i deixaran que ells mateixos siguin els protagonistes de
la celebració. A més, des de novembre fins al gener del 2012
s’instalAlaran urnes solidàries als aeroports per recaptar fons a
favor d’un projecte d’una ONG que revertirà en el benestar dels
menors.

Per tot el que he exposat, des del Grup Parlamentari Popular
estam convençuts que aquesta labor sobre la visualització i
promoció dels drets de la infància està contribuint de manera
molt sòlida a la construcció d’una societat més justa i saludable,
una societat que es preocupa per protegir els drets de la seva
infància i s’esforça per augmentar el seu benestar, que anima a
cooperar i a participar, que ajuda a resoldre de manera
constructiva els seus problemes i que comparteix i promou uns
valors fonamentals.

Malgrat els assoliments aconseguits al món, el nombre de
nins i nines que moren abans de complir els 5 anys continua
essent inacceptablement elevat. La malnutrició, les pandèmies,
entre elles el VIH sida, així com la malària, la tuberculosi i
altres malalties que poden prevenir-se continuen impedint que
milions de nins tenguin una vida saludable. La falta d’accés a
l’educació continua essent un greu obstacle per al seu
desenvolupament. Encara hi ha un gran nombre de nins i nines
que són víctimes de la violència, l’explotació i els abusos, així
com de la desigualtat i la discriminació, en particular contra les
nines. És necessari continuar treballant per trencar el cicle de la
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pobresa, aconseguir els objectius de desenvolupament del
milAlenni, crear un entorn propici per al benestar dels nins i les
nines i fer efectius tots els drets de la infància.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular ha
presentat aquesta proposició no de llei i esperam que sigui
consensuada per la resta de grups parlamentaris. 

Quant a les esmenes presentades, estam totalment d’acord
exceptuant el termini que ens imposa aquí el Partit Socialista, de
15 dies, per nomenar una persona responsable per dirigir
l’Oficina de defensa dels drets del menor, perquè consideram
que sí, que ho volem fer, la volem nomenar, però crec que és un
tema tan important que no es pot valorar que sigui en 15 dies o
en 16 o en 17. Es farà però sense concretar un límit de termini,
sinó que es farà amb el mínim de temps imprescindible que
sigui possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Per defensar l’esmena té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputada Sra.
Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La commemoració que se
celebra el 20 de novembre, enguany en el seu vintè aniversari,
ens ha de servir per fer balanç de la situació de la infància i
l’adolescència al nostre país, a la nostra comunitat, per avaluar
com estam complint els compromisos adquirits a la Convenció
i per fer una crida a totes les persones i institucions per
aconseguir un compromís real per tal que els drets dels infants
siguin plenament respectats i garantits. 

És la nostra obligació liderar autèntiques polítiques
d’infància que signifiquin prevenció, protecció, provisió i
participació amb la finalitat de garantir el seu integral
desenvolupament com a ciutadans de ple dret, uns drets que
donam per assolits als països avançats, quan la realitat ens
demostra que encara queda molt per defensar. Com a exemple
d’això permetin que faci referència a les declaracions
publicades ahir pel candidat favorit a les primàries republicanes
dels Estats Units, Newt Gingrich, que va dir que ell defensa el
treball de nins i nines de 9 anys; afirma que ell permetria que les
escoles que tenen nins i nines pobres els poguessin contractar
com a personal de manteniment de l’escola, i va manifestar
també, per si això no fos suficient, que les lleis que els
protegeixen són estúpides. Les afirmacions de l’aspirant
republicà a la presidència d’un país democràtic semblen
extraordinàries i extemporànies, però hem de recordar que a la
resta del món, especialment als països en vies de
desenvolupament, hi treballen més de 250 milions de nins i
nines, i ens confirmen que és necessari continuar treballant per
tal d’anar avançant en la protecció de la infància des de les
institucions i administracions públiques amb l’objectiu
d’impulsar l’ampliació i la millora dels drets dels infants.

També s’ha de treballar des de les entitats i els agents socials
perquè contribueixin a la sensibilització social de les seves
necessitats, des dels professionals que treballen en l’àmbit de la
infància, per tal que desenvolupin la seva tasca de manera
coordinada per millorar el seu benestar; des dels mitjans de
comunicació, perquè vetllin pels continguts que emeten; a tota
la ciutadania, perquè escolti la veu dels infants i reconegui els
seus drets. També s’ha d’animar els mateixos infants perquè
reclamin informació sobre els seus drets, perquè facin valer la
seva veu, perquè manifestin les seves opinions, perquè
reconeguin en l’adult la figura d’acompanyant indispensable per
al seu desenvolupament integral i harmònic.

Compartim plenament la proposició no de llei que ha
presentat el Partit Popular, a la qual hem volgut afegir un punt
més, en coherència amb el seu compromís amb la infància, amb
la presentació de l’esmena per tal que es nomeni en 15 dies com
a màxim la persona defensora dels drets dels menors a la nostra
comunitat. Després d’escoltar el compromís que ha manifestat
la portaveu i la proposant assumiríem en aquest moment que fos
així. També hem volgut afegir l’agraïment a totes les entitats
que treballen en temes d’infància, reconeixent, com vostès
proposen, de manera molt especial la tasca d’UNICEF tal i com
es planteja a la proposició no de llei. 

Per tant la nostra posició és que assumeixin el compromís de
nomenar el defensor dels drets dels menors de la manera més
ràpida possible, i també que s’incloguin en l’agraïment totes les
entitats que treballen en temes d’infància, no sols UNICEF.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
aprovarà, com no pot ser d’una altra manera, la proposició no de
llei del Grup Parlamentari Popular. Difícilment no es pot
aprovar una proposició no de llei que manifesti la injustícia i la
desigualtat socials existents al món, i molt més si aquesta es
refereix a la infància.

Però segurament no seria possible un acord si analitzéssim
quines circumstàncies la provoquen. Estam en un món on es
globalitzen l’economia i el capital, però no aconseguim que es
globalitzin els drets socials, ni econòmics, ni tan sols els
polítics, com està succeint a moltes parts del món. Estam a una
societat en què una mercaderia té molts més drets que les
persones: lliure circulació, control sanitari..., i en canvi un 80%
de la població mundial no té aquest tipus de dret, ni tan sols no
té dret als controls sanitaris. Aquestes desigualtats, lluny de
reduir-se de baix cap a amunt, aquest model neoliberal que ara
està imperant fa que es redueixin al revés, de dalt cap a baix, i
la portaveu del Partit Socialista ens ha posat un exemple d’un
dels màxims representants d’aquestes polítiques neoliberals, que
fa escassament uns mesos va dir que les escoles i l’educació
eren per als pares que les poguessin pagar, i els infants que no
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les poguessin pagar estaven a la beneficència, i que, si no,
quedaven sense escola i no passava res. 

L’altre dia va sortir -l’altre dia de fa tres o quatre dies- va
sortir un documental, no sé exactament a quina cadena, que
donava clars indicadors que el 60% del menjar que es tira al
món occidental facilitaria la ingesta de les calories suficients per
a la resta del món. Vull dir que efectivament estam en un món
molt injust i en què els més afectats són els més vulnerables,
com vostè ha dit, que són sens dubte els infants.

Difícilment aquestes desigualtats es podran resoldre amb
cooperació internacional, amb manifests, amb solidaritat
individual, amb reconeixement a entitats com UNICEF, que fan
una feina mereixedora no només d’aquest reconeixement que
avui farem aquí sinó de més alt reconeixement. Però
efectivament en política els rituals, els símbols i les declaracions
són importants i per tant els punts 1 i 2 rebran el nostre vot
positiu, i a més a més volem així també manifestar al feina que
fa UNICEF de sensibilització i visualització d’aquestes
diferències socials, que és importantíssim que estiguin a les
agendes polítiques de totes les administracions.

El punt 3 també rebrà el nostre vot positiu perquè el
Parlament de les Illes Balears insti totes les administracions
públiques competents a dedicar tots els esforços necessaris per
garantir el benestar dels nens a la nostra societat i promoure...,
etc., i pensam que és fonamental -i coincidim amb el Partit
Popular-, que és imprescindible que totes les administracions
públiques competents facin l’esforç per garantir el benestar
social dels seus nens. Perquè el que ha demostrat aquesta
situació de crisi és la gran vulnerabilitat a què estan subjectes
moltes de les famílies del nostre entorn, vull dir les famílies de
la nostra comunitat. 

Així la mateixa UNICEF, a la qual avui feim referència, per
primera vegada fa un informe relatiu del risc de pobresa en què
es troba a l’Estat espanyol la infància, per primera vegada a
causa de la crisi fa una referència, un informe explícit de la
situació de la infància a l’Estat espanyol i apunta que les llars
amb famílies nombroses, les llars monoparentals, les situacions
d’atur prolongades, l’ocupació precària, la immigració..., són
realment situació de molt de risc per a aquests infants i apunta
al seu informe quatre punts en el quals es imprescindible
avançar. Entre aquests fa esment a: revisar el model socials de
suport a les famílies, avançar cap a la universalització de
l’educació de 0-3 anys, afavorir especialment l’ocupació de les
persones amb fills i filles menors a càrrec, incrementar l’èmfasi
en la protecció socials dels colAlectius d’infància més
vulnerables i establir un paquet de mínims de beneficis per als
infants comú a totes les administracions públiques.

A més adverteix que la pobresa infantil no suposa una
situació de malestar i pèrdua d’oportunitats per als infants que
pateixen pitjor salut, pitjors resultats educatius, pitjors
condicions d’habitatge, més exposició a la violència, més risc
de desprotecció, sinó que també implica una pèrdua
d’oportunitats i de capital humà per a la societat en el seu
conjunt i una perpetuació de la transmissió generacional de la
pobresa.

Per això, coincidim amb el Partit Popular a instar a les
administracions públiques competents a dedicar tots els esforços
necessaris per garantir ja el benestar dels menors, perquè els
nostres governants el que fan és, de moment, en aquests cinc
mesos que duen, realment incomplir o no seguir les directrius
d’UNICEF, incompleixen la Llei d’infància de la nostra
comunitat autònoma quan fa cinc mesos que no tenim un
defensor del menor, en aquests moments no tenim cap figura
que defensi les irregularitats administratives i privades que
puguin suposar per als menor, no hi ha ningú que firmi
resolucions quan hi ha una situació d’incompliment de dret, es
treuen al carrer per part de l’ajuntament de Palma tretze
educadors que feien feina amb 150 famílies d’elevat risc on hi
havia presència de menors, s’eliminen educadors d’instituts que
feien 180 casos anuals, cap projecte nou als pressuposts, quan
la UNICEF et diu “prioritzau la infància, prioritzau la infància”.

En una situació de crisi l’anterior govern va crear dos
centres nous per a menors en risc, va crear la unitat d’abusos, de
tractament d’abusos menors, va firmar convenis amb els
consells per a millorar els serveis de valoració dels nens en
situació de desprotecció, va donar les ajudes econòmiques, més
de 6 milions d’ajudes econòmiques entre ONG i ajuntaments on
tenien preferència els infants, 12 pisos nous per a dones amb
menors, dones maltractades o víctimes de la violència masclista
amb menors, Pla d’atenció precoç per als nins menors de sis
anys que patien discapacitats, un 60 més de places de nins
menors de 7 anys que patien discapacitat.

Per tant, és fonamental que aquest parlament insti les
administracions públiques a fer el que puguin i que prioritzin
dins els pressuposts l’atenció a la infància.

Així, donarem suport a aquesta proposició i pensam que és
necessari efectivament que les nostres administracions prioritzin
la infància. Si em permeten un suggeriment, per tal que el
Parlament sigui un poc també... doni exemple en temes de
gènere, si es pogués repassar els temes de gènere, que quan
parlem de drets dels nins, parlem de drets de la infància o de
nins i nines perquè hi ha un parell de conceptes que bé, seria
senzill modificar-los.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.
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LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar la posició i assenyalar si accepten les esmenes té la
paraula l’Hble. Sra. Rosa Maria Bauzá per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Bé, com he dit abans, s’accepten les esmenes sempre que el
termini màxim de 15 dies es pugui substituir per “en el menor
temps possible”. S’intentarà prioritzar per nomenar aquesta
persona responsable, que consti en acta que de fet ja es fa feina,
es cerca aquesta persona, però crec que és un tema tan important
que mereix que sigui una persona que realment estigui a
l’alçada i per això creim que el termini de temps és una qüestió
menor. Ens fixarem més en la persona, que sigui una persona
adequada i, bé, sempre que ells acceptin fer aquest petit canvi,
acceptaríem les dues esmenes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Aturarem la sessió dos minuts per tal que es puguin posar
d’acord. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

... a la proposició no de llei del Partit Popular on diu "nens" ho
substituïm per "infància" perquè consideram que inclou nins i
nines, és una qüestió de gènere, i on posa "pares" també "pares
i mares", ho havíem redactat en el sentit general, però bé, volem
que quedi constància que sigui pares i mares. Després, es
rebutjaria la primera esmena del Partit Socialista per mor que és
molt semblant a la nostra proposició i deixaríem la redacció
nostra presentada. Quant a la segona esmena es modificaria el
termini màxim de quinze dies per nomenar en el temps... 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Perdoni?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Exacte, tan aviat com sigui possible la persona responsable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tots els grups hi estan d’acord, que sembla que és així,
quedaria aprovada la Proposició no de llei 4357/11 per
assentiment.

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

Gràcies.
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