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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

(Remor de veus)

No en funciona cap?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Agustina Vilaret, Biel Barceló.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda, Jaume Font. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández a Mabel Cabrer. 

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Elena Baquero, Andreu Alcover.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas a Aitor Morrás.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Per fer e l pleno al siete, Josep Castells substitueix
Patricia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte
de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes
Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 448, 450, 453, 455, 458 i 459/19, té la
paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria
demanar disculpes pel petit retard que he experiment per mor
d’un endarreriment del meu vol i agrair a tots, a la resta de

companys la seva paciència i la seva comprensió. Per
correspondre a aquesta actitud anunciaré que retiraré tres
esmenes de les sis que em queden vives, que són la 455, la
448 i la 450, que són aspectes que dos dels quals es varen
transaccionar, bé, vaig mantenir l’esmena per pensar-me si la
retirava o  no, que són la 455 i la 448, i la 450 és la que fa
referència al concepte aquest d’oci o lleure, que realment crec
que és molt més encertat el text de l’esmena, però la veritat és
que ho consider un tema menor i  crec que no val la pena
desviar-se dels aspectes essencials per tractar aquest tema.

Quant a les esmenes que queden vives, per tant que són
tres, giren al voltant dels dos grans temes que, d’alguna
manera, varen motivar que jo presentés quinze esmenes a
aquesta llei, dos aspectes que crec que havien de clarificar-se
i millorar-se; un fa referència al concepte ”entitat de
voluntariat”, vostès saben, perquè en vàrem parlar llargament
a la ponència, que a mi no m’agrada que deixem a la
manifestació de voluntat, de les entitats de voluntariat, que
siguin unes entitats de voluntariat. Per tant, crec que la frase
que hagin decidit que “la participació voluntària de la
ciutadania és un valor imprescindible”, em sembla que és un
element gratuït, és a dir, jo crec que les entitats de voluntariat
s’han de definir per una sèrie de paràmetres objectius i no per
aquesta manifestació de voluntat. Per això, mantenc vives les
esmenes 459 i 453.

I l’altre aspecte que em semblava important és el de la
distinció entre associacionisme i voluntariat, a la qual he de
dir que jo agraesc a to ts  e ls grups, per aquest aspecte i en
general, diguem, el to constructiu del debat que vàrem tenir en
ponència i molts d’aquests aspectes que a mi em preocupaven
que quedés clara la distinció entre associacionisme i
voluntariat varen ser acceptats, la qual cosa doncs agraesc
especialment, però ha quedat de forma, jo diria, gairebé
incomprensible, no em varen acceptar l’esmena 458/19 en què
simplement demanava que quedés exclosa, és a dir, en
coherència amb el que hem posat al preàmbul i el que hem
posat a altres articles de la llei, que quedés exclosa del
voluntariat aquesta participació sostinguda dels socis a
l’entitat, que és d’una naturalesa crec molt diferent de la del
voluntariat.

Per tant, aquests són els motius pels quals mantinc
aquestes tres esmenes i qued a l’espera del posicionament de
la resta de grups.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. En torn a favor o en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sra. Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, decir que,
como Grupo Parlamentario Popular, nosotros ni presentamos
enmienda a la totalidad ni presentamos enmiendas parciales
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porque estábamos de acuerdo con el texto inicial de esta ley,
un texto que es de agradecer, en este caso al Govern, que lo
hay transaccionado, lo haya pactado en este  caso con las
entidades que forman el voluntariado, a través de la Plataforma
del Voluntariado de las Islas Baleares, que también incluso
antes de que pudiese llegar a tramitación parlamentaria se nos
haya dado voz en el texto, y nosotros, como ya digo,
apoyábamos el texto inicial. 

En la ponencia hemos podido transaccionar algunas de las
enmiendas que ya presentó MÉS per Menorca, unas, como ya
ha explicado el portavoz, las ha retirado y respecto a las que
quedan vivas decir que respecto a la 459 y a la 453, no
estamos de acuerdo porque consideramos que esa necesidad
o ese requisito de que manifiesten las entidades la voluntad de
ser entidades voluntarias es uno de los requisitos que
establece la ley, no es el único, y sí que lo consideramos muy
importante, porque creemos que para ser voluntario, para ser
una entidad de voluntariado, tienes que tener ese compromiso
consciente, y nosotros apoyamos la redacción de estos
artículos que, como ya digo, es uno de los requisitos más. 

Respecto a la 458 decir que consideramos, estando de
acuerdo en cierta medida con el planteamiento que pueda
hacer MÉS per Menorca, pero consideramos que la redacción
del texto  original es más clara que con la enmienda que
propone MÉS per Menorca.

Entonces, votaremos en contra de estas tres enmiendas que
todavía quedan vivas y votaremos a favor del resto del
articulado de la ley. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra. Maicas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, no hi afegiré molta cosa, sabem que és una llei que és
prou esperada, de fet ha estat una llei prou consensuada i s’han
presentat únicament esmenes per part d’un grup parlamentari,
les quals han estat pràcticament totes votades a favor, n’hi ha
alguna que queda a l’espera d’alguna transacció o rebutjada.
Esperarem que es pronunciï la coordinadora de la ponència
per votar-hi en conseqüència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Vilaret, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Vull
dir que, bé, que sí, que aquesta llei ha estat prou consensuada
amb les entitats i, per tant, crec que hi ha bastant unanimitat
entre  to ts  els grups. Si bé Menorca, MÉS per Menorca, ha

introduït 14 esmenes, dir que hi ha hagut una voluntat clara de
diàleg perquè o algunes s’han acceptat o s’han transaccionat
quedant només tres de vives, no? Per tant, la voluntat
d’enteniment tant per la Plataforma com nostra hi és i crec
que també per MÉS per Menorca perquè fins i  tot n’ha
retirades.

Per tant, en principi el sentit del vot serà el mateix de
ponència, votarem que no. No sé si tal vegada es podria arribar
a una altra transacció, però, en principi, mantendrem el sentit
del vot. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
nostre grup parlamentari no hem presentat cap esmena a
aquest projecte de llei del voluntariat de les Illes Balears
perquè, com bé s’ha explicat, vàrem tenir converses amb les
entitats del sector que anaven de la mà del Govern a l’hora
d’elaborar aquesta llei i ens va semblar correcte que hi hagués
aquest consens i, per tant, no ho vàrem voler modificar-lo.

Respecte de les esmenes que queden vives del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, votarem de la mateixa manera
que ho vàrem fer en ponència. Algunes d’aquestes esmenes,
per no dir les tres que queden, es varen transaccionar al seu
moment i vàrem arribar a un acord amb la transacció i pel que
fa a l’esmena tal com va ser redactada, com dic, mantindrem
el vot.

A la resta de la llei, hi donarem suport. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt entenc
que la Sra. Seijas substitueix la Sra. Tur, té la paraula per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Repetir lo que han dicho los
portavoces que me han precedido, es una ley sumamente
consensuada y poco que añadir cuando hay este consenso
entre el Gobierno y las diferentes entidades de la sociedad
civil.

En cuanto al tema de las enmiendas, daré soporte a las
enmiendas presentadas por MÉS per Menorca. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Baquero, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bon dia a tothom, nosaltres també mantenim el sentit del
vot en ponència de les esmenes que queden. 

És un text..., el text original es va parlar i consensuar amb
totes les entitats de voluntarietat i la Plataforma de
voluntarietat ens va fer arribar els motius i les raons... per les
quals preferien el text original o no.

Nosaltres en conseqüència votarem en contra de les que
queden vives. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Baquero. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, ho torn a repetir,
a tots els portaveus pel to constructiu de la discussió.

Realment les esmenes del meu grup no impugnen, crec, els
elements essencials de la llei, no? Vull dir, nosaltres hi estem
totalment d’acord, l’únic és que jo... no sé si els  altres
portaveus tenen la mateixa experiència que jo, però a mi
moltes vegades m’han vingut a explicar que hi havia lleis que
tenien consens..., no dic que sigui aquest el cas, eh?, no nego
que aquí n’hi hagi, eh?, però no tot el que se’ns ven amb
consens realment ha tengut consens.

Sense anar més lluny ara tenim un projecte de llei que ha
entrat aquí sobre consells escolars, més o manco hi ha hagut
consens, (...) del Consell Escolar de les Illes Balears que per
exemple varen votar en contra o varen presentar al·legacions
al dictamen. És a dir, això és un tòpic dir que les lleis vénen
amb consens.

A més a més una altra cosa, vull dir, la societat civil està
molt bé que faci aportacions, però les lleis les fa el Parlament
i crec que els diputats no podem dimitir de la nostra
responsabilitat de veure si això s’ajusta realment, no només al
que creiem ideològicament, que ja dic que en aquest cas crec
que no hi ha diferències, sinó... a la nostra..., és a dir,
lògicament les entitats hi ha molts aspectes que tal vegada des
del punt de vista de la correcció formal o de la compatibilitat
d’un determinat text amb la legislació vigent, doncs tal vegada
són elements que els passen per alt, encara que això
evidentment s’hagi tramitat després com a projecte de llei.

Ja dic que és una reflexió genèrica que no dic que sigui
aquest el cas.

Dit això, crec que no val la pena donar-li més voltes. Crec
que... vaja, vull dir, crec que com ha dit la Sra. Vilaret,
l’acollida dels grups a les esmenes ha estat molt favorable. Jo
els agraeixo que hagin acceptat tantes esmenes de les que he
presentat i si mantinc les que queden és perquè crec que és

important que quedi constància que hi ha uns problemes de
concepte. No vull que sigui una acció quixotesca, la meva, de
mantenir unes esmenes quan la major part dels grups hi estan
en contra, però sí que crec que és important que quedi
constància que hi ha alguns elements de concepte que crec que
patinen una mica en aquesta llei i per això mantindré les
esmenes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Fernández, per un
temps de cinc minuts... no en farà ús...

LA SRA. FERNÁNDEZ HERRANZ:

No haré uso, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Maicas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Vilaret, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Seijas, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

No en faré ús, gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I ja per acabar, pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Baquero...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

... que tampoc no en farà ús. Un cop acabat el debat, passam a
les votacions.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Faig un suggeriment, ja que a
l’article 7 no hi queda cap esmena, perquè l’he retirada,
suggereixo que es passi al bloc de votació dels artic les als
quals no es mantenen esmenes, l’article 7, i pel que fa a mi el
3, el 4 i el 14 es podrien votar conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passam a la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca RGE núm. 458/19,
que es manté a l’article 3, i 459/19, que es manté a l’article 4.
Les votam conjuntament si no hi tenen inconvenient.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 10 en contra i  cap abstenció. Queden
rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació ara de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 453/19 a l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha votat en contra la Sra. Seijas... a favor.

EL SR. SECRETARI:

D’acord, sí, serien 2 vots a favor; 11 en contra i cap
abstenció. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, ara passaríem a la votació dels articles als
quals es mantenen esmenes i es podrien votar conjuntament,
que seria votació de l’article 3, de l’article 4 i de l’article 14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció. Queden
aprovats.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passaríem a la votació de les denominacions, e ls
articles, les disposicions i l’exposició de motius als quals no
es mantenen esmenes: denominació del projecte de llei,
denominació del títol I, denominació del capítol 1, article 1,
article 2, article 5, article 6, article 7, article 8, denominació
del títol II, denominació del capítol 1, article  9 , article 10,
article 11, article 12, article 13, denominació del capítol 2,
article 15, 16, 17, denominació del capítol 3, article 18, 19,
denominació del capítol 4, article 20, article 21, denominació
del títol III, article 22, article 23, article 24, denominació del
títol IV, article 25, article 26, article 27, disposició addicional
única, disposició transitòria primera, disposició transitòria
segona, disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final tercera i exposició de
motius.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 13540/18, de voluntarietat de les Illes Balears. 

Així mateix, es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
al president 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 defensar al
Ple.

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