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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Josep Castells.

Elaboració del dictamen del Projecte de l l e i  RGE
núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la i nfància i
l’adolescència de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar el Projecte
de lle i RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la
infància i l’adolescència de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular
RGE núm. 11459, 11460, 11461, 11462, 11464, 11467 i
11469 i 11477 i 11484/18, té la paraula l’Hble. Sra. Sandra
Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, el Grupo
Parlamentario Popular presentó un total de 33 enmiendas
parciales a esta ley, no presentamos enmienda a la totalidad
porque estábamos de acuerdo, básicamente, con el contenido
general de la ley. Finalmente, nos quedan 9 enmiendas vivas
que quería anunciar, en primer lugar, que retiraríamos la
enmienda 11461, es decir, nos quedarían 8 enmiendas
parciales vivas a día de hoy, lo que creo que significa un
esfuerzo que hemos podido hacer entre todos los grupos
parlamentarios para intentar consensuar, al menos en el caso
que a nosotros nos toca, una gran parte de las enmiendas que
nosotros hemos presentados, que creemos que han mejorado
esta ley y que, además, pues beneficiarán en este sentido pues
a la infancia y a la adolescencia de Baleares.

Una de las principales que nosotros habíamos presentado
que, finalmente, también se transaccionó con enmiendas que
presentaba el Grupo Parlamentario MÉS, y era algo con lo que
no estábamos tan de acuerdo respecto a la ley, que creíamos
que era el cambio más significativo que esta ley tenía que,
precisamente, era pues pasar la competencia en los casos de
declaración de riesgo, que esta ley lo que hacía era quitarle la
competencia al consejo y pasársela directamente a los
ayuntamientos, algunos grupos parlamentarios, como digo,
especialmente MÉS por Mallorca y nosotros, habíamos
presentado enmiendas en el sentido que fuese de forma
voluntaria, es decir que los consejos que quisiesen traspasar
esta competencia lo pudiesen hacer, pero que también los
ayuntamientos pues tuviesen la autonomía para decidir si
querían poder ejercer esta competencia, que creemos que en
la mayoría de los casos puede ser positivo, pero,
evidentemente, cada isla es un mundo en este caso y cada
ayuntamiento y cada municipio también.

Teniendo en cuenta que este principal escollo finalmente
lo transaccionamos en ponencia, podemos decir que nuestro
voto, si tuviésemos que votar la ley, en general, sería un voto
favorable a esta ley, que creemos que puede mejorar. Aún así,
como digo, nos quedarán 8 enmiendas vivas que pasaré a
explicar muy brevemente.

Una de ellas lo que pedimos es que se incluya también no
solamente la perspectiva de género respecto a todas las
políticas de infancia, sino también la perspectiva de familia,
como así lo recoge la Ley de familia, que aprobamos también
recientemente en este Parlamento, creemos que,
evidentemente, es muy difícil de entender la infancia sin el
ámbito desde la familia y creemos que no solamente la
perspectiva de género debe estar incluida en las políticas de
infancia, sino también en las de familia.

Otras de las que nosotros presentamos también es que
cuando hablamos en este caso del artículo 6, que habla de
personas menores de edad extranjeras, que también se intente
que su inserción, su integración dentro de la sociedad pueda
ser preferentemente dentro de sus propias familias, creemos
que, como ya digo, también muy en relación a lo que decíamos
antes, el desarrollo de un niño, en este caso de un adolescente,
pues siempre será mejor si, evidentemente excepto
circunstancias mayores, si lo puede hacer dentro del entorno
familiar.

También creemos que los padres deben ser informados, no
significa que tengan que autorizarlo, pero sí que deben ser
informados de todos los programas o campañas que vayan
dirigidos a sus hijos, en este caso respecto a cualquier tema
que no sea del propio currículum de los centros educativos.

También hemos hecho bastante hincapié y algunas
enmiendas sí que se han aceptado respecto a la coordinación
de los diferentes servicios, áreas y programas para beneficiar
en cualquier ámbito a los menores, es decir, en aquellas
competencias que estén compartidas por diferentes
administraciones o por diferentes áreas, como pueden ser
educación, servicios sociales, sanidad, creemos importante
que se pueda coordinar. Así, hemos hecho una enmienda, que
esta sí que queda viva, en relación con atención temprana, que
no solamente se puedan coordinar todas las áreas y servicios,
sino que se haga a través de un único referente profesional,
que esto beneficiaría enormemente tanto a los niños como a
sus familias, en el sentido de que no tengan que ir pues de área
en área, sino que sea un único referente el que pueda
coordinar, en este caso todas, aunque la atención,
evidentemente, se siga produciendo en las diferentes áreas,
como puede ser educación o servicios sociales.

Presentamos otra enmienda, también para sustituir la
palabra “coeducación” por “educación en igualdad”, también
en coherencia como hecho en otras leyes.

También, respecto al artículo 42, que habla del derecho de
acceso a la cultura, cuando en el punto f) pues habla de la
igualdad de oportunidades y la participación de hombres y
mujeres en las actividades culturales y lúdicas que tengan
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lugar en nuestra comunidad autónoma, nosotros creemos que
evidentemente es positivo pero también siempre respetando,
en el caso de los ayuntamientos, la autonomía de estos
mismos.

También creemos que es importante la revisión de los
diferentes programas que se hagan y en el artículo 80, cuando
habla de la planificación general y también habla de un plan
estratégico, creemos que este plan se debe revisar anualmente,
sustituiríamos la palabra “periódicamente” por “una obligación
de una revisión anual” para ir adaptando las políticas de
infancia.

Y por último, también, presentamos una enmienda a la
disposición adicional novena, que lo que pedimos es que en
lugar que sean dieciocho meses los que tenga el Govern, en
este caso, para establecer los criterios comunes, los
estándares mínimos de cobertura y calidad y accesibilidad en
el ámbito de justicia juvenil, es decir, en el ámbito de reforma,
que en lugar de dieciocho sean doce. Creemos que el ámbito
de reforma necesita medidas urgentes, necesita renovación,
necesita una adecuación, y dieciocho meses son muchos.

Y por nuestra parte estas son las enmiendas que nos quedan
vivas, y respecto a las enmiendas del resto de grupos
parlamentarios votaríamos de la misma forma que hicimos en
ponencia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 11520 i
11522/18, té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats . Bé,
nosaltres a aquesta llei hem presentat 8 esmenes de les quals
ens en queden 2 de vives, la resta han estat acceptades. Jo crec
que ens hem de donar l’enhorabona pel gran consens que hi ha
hagut amb aquesta llei, crec que també s’ha fet molta feina de
manera paral·lela amb entitats i associacions de la infància i
l’adolescència que han fet moltes aportacions i que han estat
escoltades, i crec que això és molt important perquè realment
els infants són els que menys es poden defensar i protegir, i
d’aquesta manera aquesta llei ho fa o almanco o intenta fer.

Nosaltres, les dues esmenes que ens han quedat vives, és
una esmena a l’article 22, del dret de ser oït i escoltat, i en
aquesta esmena el que demanam és que, en cas que fos
necessari, es nomenàs un defensor del nin o adolescent i que
aquest formàs part de qualsevol procediment administratiu,
judicial o de mediació i se sumàs a les valoracions o decisions
a prendre respecte d’aquell infant, seria un defensor o una
defensora del nin.

A ponència es va demanar per part de qui s’havia de fer
aquest nomenament, i jo crec que la comissió  de risc, la
comissió de declaració de risc seria un bon òrgan per poder
nomenar aquest defensor del nin, si fos o  ho consideràs
necessari.

Després, l’altra esmena que ens queda viva és de l’article
73 i és l’article que parla de competències dels ajuntaments.
En aquest article nosaltres demanam que es dotarà del
personal i dels recursos disponibles per part dels consells
insulars als ajuntaments perquè puguin elaborar les
corresponents declaracions de risc. També en ponència vàrem
parlar que hi havia... o a qualque punt de la llei es parlava
d’aquesta dotació de personal i recursos, però jo crec que no
sobra que pugui quedar en aquest article perquè moltes
vegades es creen lleis, es fan lleis que afecten, en aquest cas,
els ajuntaments i en moltes ocasions els ajuntaments, i mai no
se’ls dota o no quedi reflectit que se’ls dotarà
econòmicament, i jo crec que una part important d’aquesta
llei, com es deia, és que aquestes declaracions de risc i
aquests seguiments també es faran per part dels ajuntaments,
en coordinació amb el personal que té el consell, que és molt
important que es faci de manera coordinada i junts, però també
és important que es doti dels recursos necessaris els
ajuntaments i que no, com passa en moltes altres ocasions,
després s’hagin d’assumir per part seva els costs d’aquestes
inversions a l’hora de fer feina.

Respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, votarem en consonància amb com ho férem a
la ponència.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Huertas té registrades una sèrie d’esmenes, RGE núm.
11529, 11531, 11532, 11533, 11534, 11536, 11537, 11538,
11539, 11540, 11542, 11544, 11545, 11547, 11548, 11550,
11551, 11554, 11555, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561,
11562, 11563, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11569,
11572, 11573, 11575, 11576, 11577, 11578, 11579, 11580,
11584, 11587, 11588, 11589, 11590, 11591, 11592, 11593
i 11596/18, té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Xelo Huertas
i Calatayud, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, jo no puc estar d’acord amb la Sra.
Sureda quant al gran consens, és cert que s’han aprovat
diverses de les meves esmenes i transaccionades unes altres,
però evidentment queden 49 esmenes vives, crec que, a més,
són les esmenes que feien més garant aquesta llei tant en els
infants com en les famílies i passaré a defensar-les.

En primer lloc, vull retirar l’esmena 11529, perquè crec
que ha quedat reflectida a la transacció que es va fer en
ponència.
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Quant a la resta d’esmenes, bé, a l’article 3, crec que quan
s’han de prendre mesures no només s’ha de veure el moment
actual sinó que s’han de preveure quines conseqüències poden
tenir aquestes mesures en moments posteriors, a llarg o a mig
termini; que la formació dels professionals ha de ser suficient
per a qualsevol tipus d’adolescent o nin, no només per a
aquells que tenen diversitat funcional, crec que els hem de
tractar tots de la mateixa manera.

Tampoc no entenc per què no poden actuar, no poden
partic ipar els representants legals dels pares o dels tècnics
que aquests designin.

Quant a l'11534, hi ha d’haver recursos que permetin la
revisió de la decisió adoptada en qualsevol cas, no només en
els casos que marca aquesta llei. Crec que s’ha de garantir la
confidencialitat de les actuacions en els casos que sigui
imprescindible quan afecti els drets d’altres parts, com són els
pares i els tutors.

Les esmenes 11531 i 11539 el que pretenen és que les
administracions actuïn amb la màxima prudència i en les
mínimes condicions necessàries, atesa la vulnerabilitat
d’aquesta etapa de la vida.

A l’11584, quant als programes pressupostaris específics,
també pensam que han de poder anar directament a les
diferents mesures de protecció o a les famílies, de vegades
solucionaríem moltes coses si aquests programes anassin
directament a les famílies.

Quant a l'11540, que diuen que no es pot explicar cap cas,
no entenc perquè si no s’identifica qui és la persona, això crec
que és opacitat i censura.

A l’11542 diu que, segons aquesta llei no hem de posar
especial atenció a les persones menors en situació de
desemparament per qüestions econòmiques, és a dir, estam
estigmatitzant qüestions econòmiques, ens diuen que la
qüestió econòmica no es tendrà en compte, però després que
si aquesta ve acompanyada d’altres factors, sí que es tendrà en
compte. No, la qüestió econòmica no s’ha de tenir en compte,
són la resta de factors, sigui quina sigui la qüestió econòmica.

L’11588 el que pretén és una garantia jurídica en
l’enregistrament de suport audiovisual. Quant a l’exploració
física de què es va parlar a la ponència, quan als detinguts a les
comissaries es grava audiovisualment tot per evitar falsedats,
tant per part del detingut com de la policia; no entenc per què
aquí no es pot gravar audiovisualment i ens evitaríem que
l’infant hagués de passar altres vegades per posteriors
declaracions o coses així.

Per una banda també, prohibeixen que una persona pugui
accedir a les seves dades, no ho entenc, si jo som un interessat
he de poder accedir a les seves dades, això està reflectit a la
meva esmena 11545.

Quant als germans, els germans no s’han de separar mai,
han d’estar sempre junts, això hauria de ser un principi
fonamental.

L’11547, no sé, no entenc en què pot obstaculitzar anar
assistits d’un assessor labotècnic, no ho puc entendre; és a dir,
crec que és millor que pugui anar acompanyat d’una persona
qualificada, els pares entendran millor el que s’exposa i no
entenc en què pot obstaculitzar això, no m’hi cap.

Crec també, aquesta és una esmena d’addició, l’11548, que
és just que els menors que es trobin tutelats o emparats o en
un procés de desemparament no puguin ser traslladats fora
d’aquesta comunitat autònoma si no ho diu un jutge, això
hauria d’estar reflectit també en aquesta llei.

L’11550, crec que estam prejutjant anticipadament el
nivell d’intervenció que ha de fer l’administració, ja es
valorarà amb posterioritat el grau de descurança, si és lleu, si
és molt greu, si és greu; és a dir, amb l’11551 crec que és
redundant afegir la frase final.

A l’11554, és prejudici, només s’ha de comprovar si les
circumstàncies han canviat; és a dir, tenir un germà que es
troba en una situació de tutela no té per què al cap del temps
això estigmatitzar els pares, perquè les condicions poden
haver canviat, i l’únic que s’ha de mirar és si aquestes
condicions han canviat, no sí abans ja les varen llevar a un
infant. Crec que no donen segones oportunitats,
estigmatitzen... no creuen que la gent pugui canviar.

Quant a l’11544, que també és de gravació d’àudio i
imatge, sempre d’acord amb la Llei Orgànica de protecció de
dades, això ja ho sabem, hem d’anar amb cura del que es farà
amb aquestes gravacions, però aquestes gravacions són
importants.

Amb l’11559, crec que el que s'intenta és garantir, donar
més garanties. Si el procediment..., vostès diuen que el
procediment ja ho contempla, idò si ho contempla ho
explicarem aquí, ho posarem a la llei, quedarà ben reflectit i
això donarà garanties que les coses es faran tal i com s’han de
fer.

Sé que no em donarà temps per poder defensar totes les
meves esmenes, però ja les defensaré al plenari, les que no em
doni temps aquí.

Quant a la resolució, la resolució no es pot..., s’ha de fer
en dos moments: per una part, s’ha de fer la valoració i per
l’altra, s’ha de fer..., una vegada feta la valoració s’ha de fer el
projecte. No podem fer la valoració i el projecte al mateix
temps. Ja els ho vaig dir: no es pot anar al metge i que el
metge prepari l’operació sense saber de què m’ha d’operar ni
tan sols si m’ha d’operar. Vull dir, són dos moments diferents
i vostès ho posen que tot es fa al mateix moment. A més, no
pot..., la mateixa persona que jutja no pot ser la que també
intervengui al projecte que és tal i com està reflectit aquí. Sé
jo..., vostès diuen que no, però tal i com està feta..., tal i com
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està reflectit a l’article és que es fan al mateix moment,
comença la valoració i comença el projecte i això no pot ser.

Després, per una altra banda, no sé quin problema hi ha a
deixar les coses per escrit, la meva esmena 11569 va referida
a això, que els informes quedin, estiguin per escrit i es puguin
donar a les persones interessades. Sembla que vostès,
emparant-se en la Llei Orgànica de protecció de dades, diuen
que no pot ser. Crec que si les dades que no es puguin donar
s’esborren, es pot donar perfectament, el que no pot ser és que
un interessat no pugui accedir al seu propi expedient. Això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sra. Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... és impossible.

Bé, ara..., com que ja li ho he dit, no em donarà temps, ja
continuaré, defensaré les que em queden al plenari.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Atès que s’han presentat esmenes del Grup
Parlamentari Mixt per part de la Sra. Olga Ballester i també de
la Sra. Montse Seijas, les quals no formen part d’aquesta
comissió ni tampoc substitueixen, se’ls concedirà un torn
d’intervenció de cinc minuts a cadascuna per tal que puguin
defensar les dites esmenes si ho desitgen. És ben cert que
com que no formen part de la comissió tampoc no podran
formar part de les votacions, però tenen cinc minuts
cadascuna.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 11597, 11598, de l'11602 a l'11618 i
l’11620/18 té la paraula l’Hble. Sra. Olga Ballester, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos registramos
23 enmiendas de las cuales nos quedan vivas 12. 

Comentar que vamos a retirar unas cuantas puesto que ya
ha sido admitido el objetivo a través de otras enmiendas de
otros grupos. Retiraremos la enmienda 11611, que pedía
recursos para las familias, para ayudarlas a cumplir sus
responsabilidades; también retiraremos las 11618, 11613 y
11614, el motivo es que ya están recogidos estos objetivos en
otras enmiendas.

Las enmiendas que nos quedan las iré defendiendo una a
una, las que me dé tiempo. Comentar que hay unas enmiendas
que considero más importantes que otras, para que se tenga en
cuenta y se reflexione para poderlas aceptar. 

Nosotros creemos que... coincidimos en la argumentación
de la ley y en casi todos los artículos de la ley, pero hay
ciertos artículos que creemos que no son lo suficientemente
garantistas en un procedimiento de situación de riesgo para
todas las partes, es decir, para el menor como para con las
familias.

Iré por orden y las iré defendiendo según el orden
creciente del articulado. En un primer lugar tenemos la
enmienda 11607 al artículo 4. Este artículo 4 versa sobre las
diferentes modalidades de atención a la infancia y
adolescencia y habla de tener especial atención a los ámbitos
social y educativo, y nosotros creemos importante que en la
ley se exprese que en el ámbito educativo haya una especial
atención al acoso escolar. Creemos que es importante que se
nombre expresamente en esta ley debido a la problemática tan
grave que hay en los centros. Para nosotros es una
problemática que es de elevada incidencia por las terribles
consecuencias que conlleva a los menores.

Tenemos la enmienda 11608 al artículo 6. Nosotros
proponemos que cuando se habla de la necesidad de conseguir
la plena integración del menor extranjero en la sociedad balear
también se haga referencia a su familia. Creo que también hay
otras enmiendas de otros grupos referentes a la importancia
de la necesidad de conseguir la plena integración de los
menores extranjeros junto con sus familias. Consideramos
que el menor..., el entorno más próximo e incluyente al menor
es la familia por lo que la ley no tiene que desligar la
actuación del menor de la actuación de los allegados que en
este caso es la familia que ha venido con el menor. Creemos
que se ha de hacer en armonía porque de lo contrario el
trabajo que se realiza con el menor es más difícil e incluso
puede crear un conflicto emocional o personal.

Después tenemos la enmienda 11609 al apartado 1 del
artículo 22, que creemos que es importante. Como no estuve
en la ponencia no pude defender la importancia de este
artículo que hay..., es una pequeña diferencia con el texto
propuesto en el proyecto de ley.

En el proyecto de ley se indica que se hará lo posible para
preservar la intimidad del menor cuando declare en un acto
administrativo judicial, exactamente pone: “mirant de
preservar la intimitat del menor”. Nosotros queremos quitar
eso de “mirando de” y ponemos que “se vele por preservar la
intimidad del menor”, es decir, ha de ser una exigencia. 

Después tenemos la enmienda 11612 al artículo 30, va un
poco... sobre lo que he explicado acerca del artículo 6 de la
importancia de la familia, obviamente cuando el entorno es el
adecuado con respecto al menor y la colaboración y la
coordinación con la administración.

Nosotros creemos que dentro del ámbito educativo en un
centro escolar cuando se realicen proyectos de educación
afectivo sexual consideramos que es importante que a los
padres se le  informe de la realización de estas jornadas.
Creemos que el trabajo con las familias es muy importante
dentro del ámbito educativo. Es más, consideramos que la
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coordinación y la colaboración de las familias es un pilar
fundamental para un buen desarrollo del menor y su educación
en el centro porque además genera lazos de confianza que es
la mejor forma de educar a un menor.

Después tenemos la enmienda 11615. Ésta sí que la
considero importantísima, así como la de preservar la
intimidad del menor que hemos comentado hace poco, la
11615 a la que añadimos un nuevo apartado al artículo 97.
Miren, en este artículo se omite -se omite- que toda persona
tiene derecho a ser asistida por un abogado, no sólo eso, sino
que este artículo hace hincapié en que solo podrán tener un
asesor siempre que se valore que dicha asistencia no va a
obstaculizar la intervención de la administración. A nosotros
esta frase nos parece incluso que no está ni ajustada a derecho.

Por todo ello, nosotros añadimos un nuevo punto al
artículo 97 donde exponemos que toda persona tiene derecho
a ser informada de que puede comparecer en el procedimiento
con la asistencia de un abogado e informada de que puede
solicitar uno de oficio de no disponer de los recursos
económicos necesarios.

Y con esta misma finalidad tenemos otra enmienda, la
11605, al artículo 125 donde también se omite...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... -sí, acabo enseguida-, donde también se omite que puede
tener asistencia a un abogado en todas las partes del
procedimiento.

Por último, tenemos la enmienda 11616, que
consideramos que también es importantísima, disminuimos el
plazo de seis meses a tres meses la resolución en los
procedimientos de desamparo. Creemos que seis meses es
excesivo si luego resulta que el menor efectivamente está en
situación de desamparo.

Y por último la enmienda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Su tiempo ha acabado, Sra. Ballester,...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... bueno, pues...

LA SRA. PRESIDENTA:

... se ha pasado un minuto y algo.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... la defenderé en el pleno. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Sra. Seijas, amb RGE núm. 11621, 11622, 11623,
11624, 11626, 11628, 11629, 11644 i 11645/18, té la
paraula l’Hble. Sra. Montse Seijas i Patiño, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En
líneas generales me gustaría manifestarles que para esta ley,
pues, he hablado con muchas personas, familias, asociaciones,
funcionarios y que todos me habían trasladado muchísimas
enmiendas, ¿no? Obviamente, todos saben que es un tema que
tiene bastante sesgo ideológico, y que no debería ser así, por
tanto , debería primar un conocimiento técnico claro y
metódico que garantice en su procedimiento los derechos que
la ley quiere defender, de ahí que seleccionara aquellas
enmiendas de las que me llegaron que veía sin sesgo
ideológico y centradas en aclarar y reforzar los derechos de
los actores a los que va destinada la presente ley.

Entiendo que la presente ley es muy necesaria y..., pero sin
embargo no es en su redactado toda lo clara y concreta que
debiera en un terreno que realmente genera conflicto
precisamente por las interpretaciones de la realidad en
cuestión. 

En primer lugar, de las enmiendas quería comentar que la
11621 y la 11628 las retiro, perdón, retiro  la 11624 y la
11628. La 11621 afecta al artículo 22, derecho a ser oído y
escuchado; propongo un nuevo punto donde..., que diga que
“para poder ejercer el derecho a ser oído y escuchado con
plena garantía se ha de velar por la administración que el
menor realiza un relato libre sin necesidad de complacer a
ninguna de las partes, así mismo se corroborará que el menor
comprende cualquier manifestación u opinión.” Los párrafos
de los tres puntos del artículo 22 original son muy extensos
y farragosos y poco concretos, de modo que, a mi modo de
ver, se enturbia el derecho a ser oído y escuchado, dos nuevos
puntos breves y concisos con los que obviamente pueden no
estar de acuerdo, pero siempre podrían proponerme una
transacción.

La enmienda 11622, que también afecta al artículo 22, en
un nuevo punto 5 donde pido que el derecho a ser o ídos y
escuchados está supeditado al supremo interés del menor
siendo éste el principio y guía que ha de regir toda actuación
familiar administrativa y judicial. En defensa de este punto ha
de quedar aclarado que este derecho no es algo rutinario, que
se hagan las comprobaciones de comprensión es básico, y está
muy bien, pero no se trata sólo de eso, se trata de que familia,
administración y justicia puedan vertebrar su entendimiento a
partir de un principio rector que quede fijado de manera
fáctica. 

La 11626, que afecta al artículo 34.3, aquí incluso les
propondría que me transaccionasen si no todo el texto por lo
menos que..., tras el Ministerio Fiscal inmediatamente, es
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decir, que en cuanto se conozca esta situación pues que el
Ministerio Fiscal que esté informado de inmediato.

La 11627, criterios de actuación, se defiende en sus
propios términos.

La 11644, de valoración de situación de riesgo, la
revictimización del menor en someterlo a repetición eterno
de un proceso que se repite hasta muchas veces obtener las
palabras que se buscan arrancar al menor es una realidad
perversa que sucede y que hemos de acabar con ella y la única
forma es grabando las declaraciones; es el medio objetivo y
todo lo demás cae en la interpretación y, por tanto, en la
posible indefensión ante cualquier mala praxis. Pienso que es
una medida que deberían valorar esta enmienda y otras que van
en la misma línea y buscar una transacción para que realmente
se pudiera incluir en la ley, porque me parece que es una parte
importante que se está dejando de lado. No podemos mirar
para otro lado en esta cuestión.

En la 11645, que propongo un nuevo punto, se puede
entender este nuevo punto como una aliteración de la propia
norma general, sin embargo puede servir para que este artículo
quede muy acotado a manera de recuerdo de los
procedimientos que a veces entran en un terreno confuso
como el agravio que supone para quienes lo padecen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, bueno, las demás enmiendas quedan defendidas en sus
términos y, bueno, si..., seguramente pues aportaré alguna
aclaración más en el pleno. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn a favor o en contra de les esmenes. Pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra.
Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats, diputades. Bé,
partint del fet que és una llei treballada des de l’Oficina del
Menor en col·laboració amb la Conselleria del Govern de
Serveis Socials i les conselleries insulars de Benestar Social,
a les quals tenim representació, li donam tot el nostre suport
a aquest projecte de llei. De fet, nosaltres, com a grup
parlamentari, vàrem presentar una sola esmena, una esmena
dirigida al dret del menor per a la identitat de gènere i a
l’expressió de la seva orientació sexual, la qual va ser aprovada
per unanimitat, i don les gràcies a aquesta comissió. És per
això que, havent debatut les esmenes a comissió, o a ponència,
i havent-se pres en consideració un bon grapat d’aquestes
esmenes que esperem que no hagin modificat l’essència

d’aquesta llei, que prioritàriament el que vol fer és corregir
algunes de les actuacions que fins ara es consideraven ja no
tan sols inadequades sinó molt tardanes sobretot, i donaran als
ajuntaments un paper fonamental, un paper important per a una
immediata detecció i una intervenció d’un possible cas de
desprotecció d’un menor i vetllar amb rapidesa pels seus
drets.

També m’agradaria agrair el bon clima en el qual s’ha
desenvolupat el treball d’aquesta ponència, gràcies a la
coordinadora, Sra. Agustina Vilaret, i a la resta de diputades i
diputats que han estat partícips en aquest projecte llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, a tots
els assistents. Vull dir que és una llei que ha tengut 181
esmenes, em puc equivocar tal vegada d’alguna perquè després
ballen totes les xifres, de les quals ara, si no m’he equivocat,
se n’han retirades 25 i se n’han aprovades 75, 56 de les quals
per unanimitat. Per tant, és cert que s’ha fet un esforç crec que
important per arribar a punts de consens i que sigui una llei
una miqueta de tots i es pugui millorar amb les aportacions
dels diferents grups. Si no m’he errat només en queden 81 així
de vives perquè ara en aquest moment també se n’han retirat,
per tant, sí que s’ha fet una miqueta l’esforç perquè sigui
realment una llei una mica com de tots, i sobretot dels infants
i adolescents.

Creiem que és una llei important, que reconeix drets als
infants i adol·lescents com la de ser oïts, que és una cosa
nova, o que les declaracions de risc es puguin traspassar a les
institucions més properes que són els ajuntaments, tot i el
consentiment o no aprovació dels consells insulars respectius.

Per tant, consideram que és una llei important, votarem en
el mateix sentit que es va fer a la ponència, perquè té
evidentment tot el nostre suport. Vull agrair les paraules de la
Sra. Marta Maicas i..., no ho sé, estam oberts encara si es pot
transaccionar qualque cosa, però crec que s’ha debatut
suficientment i a bastament a la ponència, però així i tot estam
oberts a escoltar el que faci falta. Res més i moltíssimes
gràcies per la col·laboració de tots els grups.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats. És evident que la llei autonòmica de 2006,
la Llei 17/2006, integral d’atenció dels drets de la infància i
l’adol·lescència, s’havia d’actualitzar, s’havia d’actualitzar
respecte de la legislació bàsica estatal, especialment de la Llei
8/2015, de dia 22 de juliol, respecte també dels compromisos
internacionals, respecte dels canvis socials que s’han produït
i també de la legislació autonòmica que ha canviat
substanciosament; cal recordar que el 2007 es va aprovar una
llei orgànica de reforma de l’Estatut d’Autonomia que, entre
altres coses, establia, a l’article 30, les competències
exclusives en diferents àmbits i recollia la d’acció i benestar
social. També aquest estatut establia per als consells insulars,
com a competència pròpia, la protecció a la família,
l’assistència social; la tutela, l’acolliment i l’adopció de
menors. Per tant en aquest sentit creim que més enllà dels
canvis socials també a l’àmbit legislatiu era fonamental
aquesta adaptació.

MÉS per Menorca va presentar en aquest sentit 17
esmenes al text. Lògicament estam molt satisfets perquè les
17 esmenes s’han incorporat, íntegrament o a través d’una
transacció, i bàsicament abordaven tres qüestions que ens
semblaven centrals..., bé, dues d’elles, que eren centrals en
aquesta llei: el tema competencial de les declaracions de risc;
també com s’afronta i es tracta l’atenció primerenca en
l’àmbit educatiu; i finalment la modificació de la Llei de
parelles estables.

Respecte de l’eix central que era el de l’àmbit
competencial, com bé s’ha comentat, nosaltres creim que, bé,
el canvi ha estat molt important. El text inicial del projecte de
llei preveia que les competències en les declaracions de risc,
que estan i estaran en mans dels consells insulars, passessin
als ajuntaments de forma directa ignorant la voluntat o la
realitat de cada illa, de cada institució, en aquest cas de cada
consell insular. Amb els canvis introduïts a través de les
nostres esmenes, per dur a terme el canvi d’aquesta
competència farà falta l’acord del consell insular
corresponent i l’acceptació per part de cada ajuntament, és a
dir, es farà per via de delegació de la competència. Per tant es
mantenen les tasques de prevenció i detecció dels infants i
adolescents en l’àmbit local, en mans dels ajuntaments, i les
declaracions de rics segueixen essent una competència dels
consells insulars, a no ser que -i açò la llei també ho recull- es
faci una delegació de competència respectant les
competències en aquest cas de consell i d’ajuntament. Jo crec
que en aquest cas es reconeix una cosa que des de Menorca
ens preocupava molt, i és que la realitat de cada illa i la
voluntat de cada consell insular fossin respectades, que es
respectés el model de gestió de cada illa quant a les
declaracions de risc d’acord amb la seva realitat territorial i
social.

També creim importants les esmenes que s’han introduït
quant a l’impuls de l’atenció educativa dels infants menors de
tres anys. S’ha incorporat que els infants de menys de sis anys
escolaritzats amb trastorns de desenvolupament o en risc de

patir-ne tenguin dret a rebre atenció especialitzada de forma
gratuïta, preferentment als centres educatius per raons
d’inclusió social. O també, entre d’altres, s’ha inclòs que el
Govern hagi de prendre les iniciatives necessàries per
assegurar una oferta de places suficients per als infants que ho
sol·licitin, i açò lògicament té un especial efecte en els
infants de 0 a 3 anys, i va en sintonia amb allò que des dels
grups que donen suport al Govern han anat presentant i
impulsant durant aquests darrers mesos, també fins i tot diria
que en el darrer pressupost de la comunitat autònoma.

Respecte de les esmenes que queden vives per part de la
resta dels grups, crec que efectivament -ja s’ha dit per part
dels altres portaveus- s’ha fet un esforç per incloure moltes
d’aquestes esmenes, que fossin coherents, lògicament, amb la
voluntat i amb el contingut del projecte de llei. En queden
algunes, i jo diria que tenen més a veure amb la redacció i amb
la interpretació del text, que nosaltres defensam que el text
actual que avui dictaminam és més coherent, més clar, més
correcte; i algunes que tenen un pes jo diria que ideològic
important i que en tot cas poden ser debat, crec que no avui de
la comissió però sí de plenari, respecte de conceptes i de com
s’han d’aplicar certes polítiques relacionades amb l’educació.
Alguns es resisteixen a parlar en aquests termes i parlar
d’educació en la igualtat, de ser informats o autoritzar
determinats programes, etc., etc., temes que són eterns dins
els debats ideològics sobretot en l’eix esquerra-dreta, i que
possiblement també ocuparan un temps del debat a plenari
però que no creim que sigui allò important i substanciós
d’aquesta llei. Aquesta llei volia actualitzar una norma que
necessitava, era urgent que fos actualitzada, que doni majors
garanties a la defensa dels drets als infants i adolescents, i
creim que en aquest sentit ho hem aconseguit, i per tant ens
sentim satisfets de la tasca duta a terme, i esperem que en
plenari s’acabi de confirmar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo seguiré el fil del
company de Menorca, perquè crec que és un fil interessant. És
que jo tenia plantejat en el sentit de considerar que el punt
d’inflexió d’aquesta llei ha estat la protecció de l’interès
superior del menor, aquest ha estat l’eix principal, i crec que
ha estat motiu de debat també, i considerant aquest interès
superior del menor s’ha vengut a desenvolupar l’articulat, que
incideix en la seva protecció aplicant mesures també de
prevenció en tots els àmbits.

Evidentment han estat rebutjades pel nostre grup aquelles
esmenes que consideram més ideològiques, com les que tenen
a veure amb l’article 30, que incideixen en el fet que els
programes d’educació per a la salut, anticoncepció, educació
afectivosexual, els pares i les mares n’han estar informats; i
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també aquelles que fan referència a l’educació en igualtat i no
a la coeducació. Són debats que hem vengut plantejant durant
tota la legislatura a mesura que anaven sortint aquestes àrees
de debat, i nosaltres defensam precisament l’articulat
d’aquesta llei, i per això vàrem rebutjar les esmenes que tenien
a veure amb eliminar... no eliminar aquest programa però sí
que fossin determinats per les famílies que es poguessin
desenvolupar o no.

També rebutjam aquelles esmenes que estan fonamentades
en la desconfiança cap a l’administració, cap als seus tècnics,
cap a les comissions de seguiment, i per tant pensam que no
són positives, que centren precisament l’interès de les
famílies per damunt l’interès del menor, quan ja he dit aquest
era l’eix central. Les esmenes que posen el pèndol damunt les
famílies pensam que no són positives per desenvolupar la
protecció del menor, i també aquelles que generen
desconfiança cap als procediments de tutela, de guarda,
d’acolliment, i també davant situacions de desemparament i de
les valoracions. Pensam que no són positives perquè
precisament qüestionen el treball tècnic, que sempre és
millorable, però que no es poden aprovar perquè estan basades
precisament en la desconfiança cap als professionals que hi
fan feina.

Valoram molt positivament la incorporació de les
declaracions de risc amb aquella possibilitat que puguin ser
desenvolupades pels ajuntaments, i consideram que és dins
l’administració local on s’està més a prop de les situacions de
risc i per actuar precisament contra aquestes situacions i en
favor de la prevenció.

Per tant estam satisfets amb aquesta llei, que evidentment
el que intenta és aplicar també i adaptar la Llei Orgànica de
2015, de modificació de la protecció dels menors, i amb
aquesta llei crec que quedam emparats també amb aquesta llei
orgànica.

Ja passant a un tema de què vàrem parlar a la ponència però
que no vàrem poder tramitar, i d’acord amb l’article 122.5 del
Reglament del Parlament, voldria fer una esmena in voce de
modificació... com una disposició final 30, que té a veure amb
la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Seria el
punt 1: la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, quedaria modificada de la
manera següent: “d) Desenvolupar programes temporals que
corresponen a necessitats no permanents de l’administració o
programes temporals de reinserció social o de foment de
l’ocupació que siguin aprovats pel Consell de Govern”.

2: s’afegeix una nova lletra, la lletra f), a l’apartat 3 de
l’article 18 de la Llei 3/2007 esmentada, amb la redacció
següent: “f) Per contractar persones en situació o risc
d’exclusió social en el marc de programes temporals de
reinserció social o de foment de l’ocupació aprovats pel
Consell de Govern, d’acord amb la legislació laboral
aplicable.”

Aquesta disposició addicional no té més motivació que
afavorir la reinserció i el foment de l’ocupació per a
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per tant, els
demanaria que aprovassin per unanimitat, primer, la tramitació
d’aquesta esmena in voce, i després, l’aprovació del contingut
de l’esmena in voce.

Res més. Vull dir que pensam que aquesta llei en tots els
seus termes i amb l’articulat aprovat i les transaccions fetes i
les esmenes incorporades serà una lle i que contribuirà a
augmentar el grau de protecció i els drets dels infants i els
adolescents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de rèplica dels grups parlamentaris que el
vulguin emprar. Pel Grup Parlamentari Popular, Sra. Sandra
Fernández, té cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Simplemente nos gustaría
hacer... bueno, hacer una serie de preguntas respecto a la
enmienda in voce que ha presentado la portavoz del Grupo
Socialista, que tenemos algunas dudas sobre el alcance de
estas modificaciones. Entendemos que con estas
modificaciones estos programas de reinserción no tendrán en
cuenta los bolsines públicos..., si nos puede contestar a esto,
porque hasta ahora prácticamente la totalidad de interinos
cuando entran, entran a través de bolsines. Entendemos que
esto sería una excepción.

También..., claro, el apartado d) desliga que se contrate o
que se pongan en marcha estos programas temporales también
relacionados con las necesidades de la propia administración,
y esto también nos genera cierta duda porque entendemos que
se pueden impulsar estos programas, pero deberían estar
también ligados a las necesidades de la administración, no
hacer programas contratando gente cuando no existe  una
necesidad, ¿no?, y esto también era... si nos pudiera resolver
estas dudas.

Cuando nos resuelva estas dudas pues decidiremos si le
damos apoyo. En principio, nos abstendríamos de la votación
si finalmente se puede votar, pero nos gustaría que nos
explicase un poquito más el alcance de estas modificaciones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,
Sra. Sureda, té cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Respecte de la llei crec que ha quedat
clara la posició de tots els grups parlamentaris i la defensa de
les diferents esmenes.
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Respecte d’aquesta esmena in voce que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista i davant els dubtes que genera,
que es garanteixin i es puguin respectar els borsins ja existents
de feina, nosaltres en principi no hi vèiem problema, però
davant els dubtes que es generen no sé si en condicions
d’igualtat de les altres persones... m’agradaria ho contestàs. 

Nosaltres no tenim cap problema a l’hora de poder debatre
i que es pugui incloure el debat d’aquesta esmena in voce,
però sí que ens genera dubtes a l’hora de votar a favor o
abstenir-nos segons les respostes que pugui donar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Huertas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Quant a la llei he de dir  que
bàsicament el que ha fet és adaptar-se a la Llei 26/2015, que
no hi estava, que crec que li falten prou punts per ser tan garant
com hauria de ser tractant-se d’infants i adolescents.

I bé, quant a l’esmena, supòs que no afectarà el tema dels
interins ja que són programes temporals amb la qual cosa vull
pensar que les contractacions també serien temporals i que no
es generaria... l’interinatge, sinó com a laboral temporal, però
bé, esper que ho contesti la Sra. Obrador per tenir més
certesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, Sra.
Ballester té cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidenta. Bueno, si me lo permiten, seguiré
defendiendo tres enmiendas que considero importantes, que
realmente son las enmiendas que a nosotros sí que nos
gustaría que se les volviera a dar una vuelta y ser admitidas en
el texto.

Ya les hemos explicado la importancia de nuestra
enmienda al artículo 97 para que toda persona tenga derecho
a ser asistida por un abogado, a la enmienda al artículo 99 para
reducir el plazo de seis meses a tres meses para la resolución
en los procedimientos de desamparo y tenemos tres
enmiendas importantísimas a nuestro de ver también.

Con la enmienda 11598 al artículo 110 nosotros
proponemos que las personas de servicios sociales que
conformen la composición de la Comisión de Riesgo deberán
tener la titulación oficial de educadores sociales o análoga,
con estudio de postgrado oficial especializado en menores y

una experiencia mínima de cinco años. Esto es para las
personas, los profesionales que formen parte de la Comisión
de Riesgo.

Nosotros consideramos que las valoraciones de riesgo de
un menor han de ser realizadas mediante un procedimiento
absolutamente riguroso y, por lo tanto, han de ser llevadas a
cabo por profesionales experimentados y especializados en la
materia, como ocurre en otras comisiones donde también se
piden unos requisitos específicos para poder formar parte de
esa comisión y en muchos casos es para medidas mucho
menos importantes que éstas. Por lo tanto, también creemos
que es bueno que esto se integre en la ley.

En el mismo sentido, va la enmienda 11603 al artículo
128.3 donde también proponemos que el texto de ley ya
declare la experiencia que ha de tener la conformación de las
personas que integren la Comisión de Desamparo y Tutela. 

Son dos comisiones importantísimas que definen un futuro
importante para las familias y para los menores y creemos que
ante todo han de ser llevadas a cabo por profesionales
experimentados y especializados.

Y tenemos por último una enmienda también
importantísima para nosotros al artículo 124, la enmienda
11602 y la enmienda 11606 al artículo 126.2.

Miren, nosotros proponemos que las entrevistas que se
realicen para valorar la situación del menor en el entorno
familiar, las entrevistas, sean grabadas en vídeo y en sonido
para su unión al expediente y que puedan ser remitidas a la
autoridad judicial, si es el caso. 

De nuevo, queremos hacer constar que estamos ante un
procedimiento complejo, de consecuencias muy importantes
para las partes por lo que a la hora de tomar cualquier
decisión, y esa decisión ha de venir avalada por unas
entrevistas, lo que está claro es que no se ha de dejar nada a la
subjetividad. Si esas entrevistas van a servir para que se tomen
decisiones, esas entrevistas han de poder volver a ser
revisadas.

Creemos que esto es importantísimo. Creemos que en
procedimientos para saber el riesgo de desamparo de un
menor se ha de ser absolutamente garantista, no solamente
para el menor, sino también para las familias.

Bueno, nada más, éstas eran las enmiendas que nos
quedaban por defender.

Y en cuanto a la enmienda in  voce, nosotros también
esperamos la respuesta que haga el Partido Socialista a las
preguntas que se han planteado ahora aquí por los diferentes
grupos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Seijas
té cinc minuts.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. No voy a añadir nada a la
exposición anterior. Espero ver si alguna de las enmiendas
antes defendidas... si tiene cabida alguna transacción. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Ahora es el turno de contraréplica, per
part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears la Sra. Maicas
té cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull comentar que a
l’esmena in voce que ha presentat el Partit Socialista... li
donarem suport. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Agustina
Vilaret té cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No, després del que ja he esmentat abans, simplement,
respecte de l’esmena in voce  del Grup PSIB-PSOE, li
donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Tampoc no afegiré res més,
simplement vull deixar constància que també donarem suport
a l’esmena in voce presentada pel Partit Socialista que afegeix
aquesta disposició final que modifica la Llei de funció
pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Obrador, té
cinc minuts. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Bé, contestant els dubtes que s’han
plantejat aquí. Com bé sap la Sra. Huertas que és delegada
sindical, o ha estat delegada sindical del personal
d’administració a un ajuntament, i ho sap bé, aquesta
proposició  no afectaria els drets i les llistes dels borsins
públics d’interins; el Govern ha d’elaborar un pla i després
aquest pla s’ha de desenvolupar, o es desenvoluparà, via SOIB.
Per tant, en aquesta cas jo crec que queda clar que el dret de
les persones, dels treballadors que estan dins aquest borsí, no
quedarien afectats pel fet que es poguessin contractar
persones en situació de risc, d’exclusió social, en el marc de
programes temporals de reinserció  social o de foment de

l’ocupació, que, en definitiva, és l’objectiu que es persegueix
amb aquesta disposició final. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a les votacions, entenc per unanimitat
l’admissió a tràmit d’aquesta esmena in voce realitzada pel
Grup Socialista? D’acord, doncs, sí, hi ha cap oposició? Idò,
passaríem a les votacions i si els sembla bé votaríem en
primer terme el contingut d’aquesta esmena in voce, que seria
una nova disposició final.

Vots a favor?

Sra. Ballester, tant vostè com la Sra. Seijas no poden votar. 

4 en contra..., no, 4 abstencions, 3 el PP i El Pi, i la resta
a favor. 7 a favor i 3 abstencions. 8 a favor i 4 abstencions.

Ara votaríem l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 11464/18, a l’article 35.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 a favor i 7 en contra. Per tant, queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 11459/18, a l’article 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor i 8 en contra. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes 11460 i 11477.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor; 6 en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
11462, 11467 i 11469, atès que l'11461 quedava retirada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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3 a favor; 9 en contra. Queda rebutjada.

Esmena 11484/18, també del Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 a favor; 7 en contra i 2 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de l’11520.

Vots a favor? Ai, perdonin, passam ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, 11520.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 a favor; 7 en contra i  3  abstencions. Per tant, queda
rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, 11522.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

2 a favor; 7 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada.

L’11529/18 quedaria retirada, de la Sra. Huertas. Ara
votaríem de la Sra. Huertas, Grup Mixt, l’11584 i 11544.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor i 8 en contra. Queden rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Huertas, 11532, 11539, 11569, 11592, 11575 i 11578.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Queden rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Mixt també, 11536,
11537, 11538, 11540, 41152, 11588, 11545, 11589, 11550,
11551, 11554, 11557, 11558, 11559, 11563, 11560, 11590,
11591, 11562, 11561, 11565, 11566, 11567, 11572, 11573,
11593, 11576, 11579 i 11580.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 1 i 11 en contra. Queden rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Huertas, 11531, 11533, 11534, 11587, 11547, 11564 i
11568.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 a favor; 8 en contra i 3 abstencions. Queden rebutjades.

Esmenes del Grup Mixt, Sra. Huertas, 11548, 55 i 11596.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

A favor 1; en contra 7; abstencions 4. Queden rebutjades.

Votació de l’esmena de la Sra. Huertas 11577.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 a favor; 7 en contra i 4 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 11620.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 a favor; 8 en contra. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, 11608 i 11616.
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Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

4 a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE 11615 i 11597.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

1 a favor; 11 en contra. Queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, 11505.

A favor?

En contra?

Abstencions?

1 a favor; 8 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes també de Ciutadans 11602 i
11606.

A favor?

En contra?

Abstencions?

1 a favor; 7 en contra; 4 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE 11609, 11610, 11598, 11603 i 11604, atès
que les 11618, 11611, 11613 i 11614 han estat retirades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 en contra. Queden rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 11607, 11612 i 11617.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 en contra i 3 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 11626, 11645 i 11644.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 a favor; 11 en contra. Queden rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 11623 i 11622, atès que les 11624 i 11628
han estat retirades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 en contra. Rebutjades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 11621.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

1 a favor; 8 en contra; 3 abstencions. Queda rebutjada.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Seijas, RGE núm. 11629.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 en contra i  4  abstencions, cap a favor. Per tant queda
rebutjada.

Ara passam a votar els articles, les disposicions i
l’exposició de motius als quals es mantenen esmenes.

Votació dels articles 4, 17...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Perdoni, presidenta, voldria fer, si pot, votació separada
del 110.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò votarem tots els altres i, separat, el 110. Votam primer
els 4, 17, 32, 35, 36, 128 i 129.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

Ara votaríem el 110.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

11 a favor i 1 en contra.

Votarem els articles 18, 62, 91, 97, 102, 106, 109, 112,
14, 19, 24, 42, 44 i 47.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 a favor i 1 en contra, cap abstenció. Queden aprovats.

Votació dels articles 23, 34...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Perdoni, presidenta... Si podríem fer votació separada dels
23, 34, 105, 107 i 108.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votarem en primer lloc, plegats, el 152 i el
188.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 a favor i 1 en contra. Queden aprovats.

I ara votarem els altres articles. Article 23.

Vots a favor?

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No, perdoni. És que crec que no m’ha entès bé, poden ser
en conjunt; eren dues votacions separades. El 152 i el 158 per
una banda, i la resta per una altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em pensava que volia votació diferenciada de cadascun
dels diferents articles.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò molt millor així. Agrupam 23, 34, 105, 107 i 8.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

11 a favor; cap en contra; 1 abstenció.

Votació de l’article 73.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

10 a favor; 1 en contra; 1 abstenció. Queda aprovat.

Votació dels articles 30 i 42.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

9 a favor; 3 en contra; cap abstenció. Queda aprovat.

Votació de l’article 80.

A favor?

En contra?

Abstencions?
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9 a favor i 3 abstencions.

Article 5.

A favor?

En contra?

Abstencions?

8 a favor i 4 abstencions; perdonau, 4 en contra. Queda
aprovat.

Votació de l’article 6.

A favor?

En contra?

Abstencions?

9 a favor; 3 en contra; cap abstenció. Queda aprovat.

Votació dels articles 12, 111, 125, 150... -què he dit?-,
perdonau. Perdonau. Articles 12, 101, 125, 150 i 154.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 a favor; 1 en contra; 3 abstencions. Queden aprovats.

Votació dels articles 3, 25...

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Perdoni, presidenta. Si pot fer dues votacions, el 3 i el 25
per una banda, i la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació dels articles 3 i 25.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

7 a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

I ara la resta: 39, 99, 126, disposició addicional novena i
exposició de motius.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

7 a favor i 4... 8, perdonau. 8 i 4. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El resultat? 8 a favor; cap en contra i 4 abstencions.

(Remor de veus)

Votació de l’article 22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 a favor; cap en contra; 4 abstencions.

Votació dels articles, disposicions i denominacions als
quals no es mantenen esmenes. Votació de l’article 71.

Vots a favor? Unanimitat.

146.

A favor? Unanimitat.

Disposició addicional tretzena bis.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació  de la denominació del projecte de llei, índex,
denominació del títol I, articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
denominació del títol II, denominació del capítol 1, articles
13, 14, 15, 16, 19 i tota la resta...

(Rialles de la presidenta)

..., i tot el que ve després.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda dictaminat el projecte de llei RGE
núm. 8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, dins les 48 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 defensades i
votades en comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin
de defensar en el Ple.

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