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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Margalida
Prohens.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8829/14, tramès
per la Ponència d'estudi sobre la participació de les
institucions amb competència i les entitats socials per
avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears, de
solAlicitud de modificació del pla de treball que aprovà la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 8829/14, tramès per la
ponència d’estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears, de solAlicitud de modificació
del pla de treball que aprovà la comissió, en el sentit de deixar
sense efecte la compareixença prevista d’un representant de
l’Observatori de la Infància de les Illes Balears. 

Fixació de posicions dels grups parlamentaris. En primer
lloc, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb aquest punt,
nosaltres, quan vàrem aprovar la proposta d’entitats i persones
que havien de comparèixer a la ponència, sabíem què fèiem i
sabíem que volíem incorporar un representant de l’Observatori
de la Infància a les Illes Balears, per tal de poder escoltar de
primera mà tot allò que ens pogués dir una entitat que treballa
dins la infància vulnerable. Per tant, entenem que modificar
aquest pla amb els representants i llevar aquesta entitat no
afavorirà que puguem tenir una completa informació sobretot
amb l’aportació que poden dur i que poden comentar aquest
representant de l’Observatori de la Infància, que no és el mateix
que l’Observatori de la Infància de les Illes Balears depenent del
Govern de les Illes Balears.

Per tant, nosaltres votarem en contra que s’elimini, que es
modifiqui el pla i que signifiqui que aquests representants no
puguin venir a la ponència a expressar la seva anàlisi en relació
amb la infància.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Des del Grup MÉS no volem modificar
aquesta compareixença que falta de la ponència. Va ser
aprovada, va ser una proposta de MÉS la presència d’aquest
observatori, durant els debats de la ponència l’argument que
planteja el Partit Popular és que pensava que ens referíem a un
observatori institucional que està constituint el Govern, o que ha
constituït el Govern recentment. Té poc sentit, perquè aquest
observatori no estava constituït, no té cap sentit que torni a venir
un representat de la Direcció de Menors i Família que ja hi és,
un representat de l’Oficina de Defensa del Menor que també ja
ha vengut, representants dels consells insulars en què ja tenim
el qüestionari per fer.

La proposta, que era de MÉS, era una proposta d’un
observatori professional, de professionals, que fa anys que fan
feina, que recullen tota aquesta informació. De fet, és tan clar
que és així que aquest observatori, que va ser el darrer amb el
qual es va contactar el mes de juliol, vàrem posposar aquesta
compareixença, es va posposar per una qüestió de calendari, el
mes de setembre, quan ens vàrem reunir a una comissió de
continuïtat d’aquesta ponència, que malauradament no està
gravada, dels representants del Partit Popular que estaven
presents en aquella reunió quan el coordinador demanava ajuda
per saber amb qui podia tenir contacte d’aquest representant
d’aquest observatori cap membre del Partit Popular es va
proposar perquè segons ells no sabien a qui acudir, si haguessin
estat membres del Govern tenen el telèfon per telefonar-los cada
vegada que necessiten saber si modifiquen una coma o no d’una
proposició no de llei. 

Simplement, no ens referíem a aquest observatori. Jo em
vaig oferir a tenir el contacte amb aquestes persones, perquè
com vaig ser jo que ho vaig proposar com a representant de
MES, tenia el contacte amb aquestes persones, em vaig
encarregar de fer el contacte amb aquestes persones, de demanar
si tenien l’autoritat per donar-nos el telèfon per poder-ho donar
a la lletrada que duia el tema de la ponència; així ho vaig fer en
nom de la ponència, vaig donar el nom i vaig donar el telèfon,
aquestes persones varen estar encantades, i la nostra sorpresa és
que un dia, un dimarts a un plenari, el coordinador d’aquesta
ponència explica aquesta confusió, una confusió que no és una
confusió, és una voluntat política que l’Observatori de
professionals de les Illes Balears que fa anys que fan feina en
infància no comparegui en aquest parlament.

Per tant, nosaltres ens oposam a modificar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Finalment, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro
Sanz, per un temps de deu minuts.
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EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Prácticamente hoy lo que
venimos a aprobar es la culminación de un trabajo que se ha
realizado en el seno de esta ponencia, que fue un documento que
se pactó por todos los grupos, en el cual se ha intentado
siempre, desde el primer minuto, dar cumplimiento a que venga
cualquier tipo de entidad, organismo o persona. Esas entidades
fueron pactadas por todos los miembros, en su momento por el
Partido Socialista, por el Grupo MÉS y el Partido Popular, y el
motivo de confusión, pero no por nuestra parte sino por parte de
la oposición, es el hecho de que de las entidades que tienen que
comparecer, en este caso no asociación, sino organismo público,
dice que el representante del Observatorio de la Infancia de las
Islas Baleares, no habla aquí en ningún momento de que sea de
Mallorca, por tanto, la confusión no viene de nuestro grupo,
viene de otra formación política, y está muy claro las entidades
que tienen que comparecer y, de hecho, han comparecido todas
las entidades. Se ha reclamado por parte de esta institución, que
es el Parlamento, la documentación que también se requería
para un cuestionario y decir, en ese sentido, que hay muchísima
información, que es una información muy enriquecedora que
nos puede aportar una visión más cercana y más próxima a la
realidad de la infancia de nuestra comunidad autónoma.

En ese sentido, pues, nada más tenemos que decir por parte
de nuestro grupo, es decir, sólo remitirme a que esto, este
documento que se aprobó por todos los grupos, se ha intentado
ir con la máxima coordinación y celeridad dentro de los
diferentes miembros que la componen, decir que se aprobó el 12
de junio de 2013 y decir que también en la periodicidad de
reuniones ponía duración para finalizar la ponencia el primer
trimestre de 2014, estamos prácticamente llegando a 2015 y yo
creo que es el momento, con toda la información y amplia
información, diversa y de diferentes fuentes, es la hora de
ponerse a redactar las conclusiones. De hecho, en ese fair play
estamos trabajando los diferentes grupos para ver si podemos
llegar a un acuerdo en las próximas ponencias que se convoquen
para negociar lo que salga de las conclusiones y luego que se
pueda elevar a los organismos pertinentes, sea ayuntamiento,
sean consells o sea govern, porque el objetivo, al fin y al cabo,
no es que si viene uno o viene otro, porque el problema está
que, a lo mejor, el Grupo MÉS o el Grupo Socialista interpretan
que tiene que venir una persona, nosotros nos remitimos a lo
que pone el informe, pero el objetivo realmente es que podamos
llegar al máximo de entendimiento posible, al máximo consenso
posible en las conclusiones, que de nuestra voluntad y por
nuestra parte, pues, queremos llegar a ello, y que luego también
pues en un tema tan sensible como éste luego se pongan las
administraciones competentes a trabajar aún más en profundizar
en las conclusiones que saquemos.

Lo importante no es sólo hacer un documento de trabajo
sino que luego también ese documento que se pueda aplicar, sea
por un gobierno, sea por otro, sea por una administración o sea
por otra administración. Ese es el objetivo nuestro y por nuestra
parte, con toda la información, con luces y taquígrafos, creo que
es el momento más oportuno y en base al cumplimento del plan
que podamos trabajar en la línea de tener unas conclusiones.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Passarem a la votació de la
modificació del pla de treball en el sentit proposat per la
ponència, escrit RGE núm. 8829/14. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Per tant, s’acorda la modificació del pla de treball de la
ponència d’estudi sobre la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la infància en
situació de risc a les Illes Balears, que aprovà aquesta comissió
en el sentit de deixar sense efecte la compareixença prevista
d’un representant de l’Observatori de la Infància de les Illes
Balears.

II. Adopció d'acord quant a la decisió de la Mesa del
Parlament de dia 28 de febrer de 2013, sobre les solAlicituds
contingudes als escrits RGE núm. 9541/12, presentat per la
secretària del CERMI Illes Balears, i RGE núm. 1093/13,
presentat per la UNAC.

Passam, ara, al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en l’adopció d’acord respecte de la decisió de la Mesa del
Parlament, de dia 28 de febrer de 2013, relativa a les solAlicituds
contingudes als escrits RGE núm. 9541/12, presentat per la
secretària de CERMI Illes Balears, i RGE núm. 1093/13,
presentat per la UNAC.

Passam al torn de fixació de posicions dels grups
parlamentaris. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, nosaltres votarem a favor de la creació d’aquesta
ponència perquè entenem la preocupació del sector de la
discapacitat en relació que es puguin expressar les seves
necessitats, la situació que pateix aquest sector precisament
arran de la crisi econòmica i arran dels retalls socials de
l’atenció directa que presten aquestes entitats, de l’augment de
la pobresa i de l’exclusió i de diferents reformes, també,
legislatives que els afecten directament.

No entrarem ara a debatre les conclusions abans de temps,
que això ja vendrà al final del treball d’aquesta ponència, però
sí que entenem que hi ha una necessitat, que tenen la necessitat
que la seva situació, que aquelles coses que els puguin afectar
i també propostes per millorar precisament aquesta situació
formin part de l’agenda política i que, per tant, es pugui
constituir aquesta ponència per tal que arribem a conclusions i
també a modificar aquelles accions polítiques que els puguin
afectar negativament.
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Nosaltres, ja he dit, votarem a favor d’aquesta constitució de
la ponència de la discapacitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari també
donarà suport a la constitució d’aquesta ponència. L’únic
element que tal vegada podríem tenir en compte, atesa l’alçada
la legislatura, és el calendari que ens queda per endavant.
Nosaltres pensam, des del Grup MÉS, que tenim la sort que les
entitats, del colAlectiu de persones amb discapacitat, tenen una
agrupació molt més intensa que altres sectors poblacionals i
això pot facilitar que amb quatre o cinc compareixences venguin
les persones més representatives d’aquest sector, la qual cosa
afavoreix que tot i el calendari breu que tenim en aquests
moments aquesta ponència pugui constituir-se i arribar a la seva
fi, que seria l’objectiu que hauríem d’aconseguir, no només
aprovar la ponència sinó fer un calendari que fos realista i que
es pogués acabar, des del principi tenir la finalitat. 

La població amb discapacitat permanent afecta entre un 2 o
un 4% de la població, són dades importants, és un nombre
important de la població, afecta no només a les persones amb
discapacitat sinó tot el seu entorn, especialment les famílies. Per
tant, nosaltres pensam que hi ha suficients arguments per
mantenir aquesta ponència.

També dir que aquesta petició de ponència evoluciona d’una
petició que ja varen fer les entitats a principis de legislatura, que
era de fer una comissió especifica per a la discapacitat, cosa que
aquest parlament va rebutjar perquè sinó cada grup sectorial o
cada grup poblacional podria demanar una comissió específica
i optàvem més per una transversalitat i una integració de tota la
problemàtica en serveis socials o serveis sanitaris, etcètera.

Per tant, aquesta petició ens pareix justificada, és ja una
primera, diguem, negociació que fa el Parlament amb el conjunt
de les entitats i pens que dins aquesta legislatura hauria d’estar
aprovada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, presidenta. Desde el principio de esta
legislatura, tanto este grupo como las distintas instituciones
gobernadas por el Partido Popular, pues, yo creo que nos hemos
caracterizado por un muy buen entendimiento con las entidades,
además de haber podido trabajar conjuntamente, de haber
conseguido llevar a cabo muchas de las propuestas que nos han
presentado, como puedan ser la modificación de la Ley de
servicios sociales junto con los otros grupos, la Ley de perro de
asistencia o la concentración de competencias en materia de
discapacidad de los consells insulars.

Desde el Partido Popular creemos firmemente en esta
apuesta compartida con las entidades y los poderes públicos
para poder diseñar las políticas en el ámbito de los servicios
sociales, creemos firmemente en la importancia de trabajar codo
con codo con el tejido asociativo y creo que, además, en esta
comunidad autónoma la realidad de los servicios sociales no
podría entenderse sin esa colaboración, en muchos casos
pionera incluso anterior a las propias administraciones públicas,
de las entidades que han llegado a dar servicios, pues, antes
incluso de que las administraciones públicas pudieran participar
de sus servicios públicos.

Por eso, la verdad es que vamos a apoyar la creación de esta
ponencia, creemos que es importante porque además el sector
de la discapacidad es un sector importantísimo dentro de la
iniciativa social y sí que espero que podamos establecer un
calendario que nos permita llevar a cabo esta ponencia en lo
queda de legislatura.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Podríem fer un recés d’uns
minuts per tal de posar-se d’acord amb el títol, amb el nom
exacte de la ponència. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entendria aprovat per assentiment, sí, la creació
d’una ponència amb el títol que m’han fet arribar, digui’m si és
correcta, seria: Ponència per conèixer l’estat actual de les
persones amb discapacitat a les Illes Balears. Estan...

(Remor de veus)

A les Illes Balears. Ponència per conèixer l’estat actual de
les persones amb discapacitat a les Illes Balears. Si sembla bé,
idò quedaria amb aquesta titulació. 

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