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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la que seria la vuitena sessió.

Punt únic.- Debat i votació del dictamen de l a
Comissió d’Assumptes Socials i  Drets Humans del
Projecte de l l e i RGE núm. 8320/18, de l’atenció i els
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

Passam al punt únic de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes
Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm.
8320/18, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència
de les Illes Balears.

Presentació del projecte de llei per part del Govern, té la
paraula la Sra. Consellera Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bona tarda a tots i a totes, gràcies, president, i benvinguts
als representants d’entitats de la infància i l’adolescència de
la nostra comunitat autònoma que ens acompanyen en aquest
debat.

Avui és la darrera passa per aprovar la nova llei d’infància
i adolescència de les Illes Balears, des de la Conselleria de
Serveis Socials volem agrair als grups parlamentaris que no
hagin presentat cap esmena a la totalitat, agrair també la feina
feta a cadascuna de les parlamentàries i dels parlamentaris de
la ponència, especialment a la coordinadora i als lletrats.

Vull donar l’enhorabona a la Direcció General de Menors
i Família per la redacció del primer text, a la Direcció de
Planificació i Serveis Socials, a l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor i als Serveis Jurídics de la conselleria per la
feina posterior que ha estat llarga i complexa.

Vull donar les gràcies també als consells insulars, tant als
polítics com als tècnics, per la voluntat manifesta des del
principi d’arribar a acords i per arribar a aquests acords, així
com pels suggeriments i  millores en el text, i a totes les
entitats d’atenció a la infància i adolescència pels seus
suggeriments i propostes i per l’interès mostrat.

Abans d’aprovar la llei al Consell de Govern es va fer una
feina de consens amb els consells i amb els ajuntaments; es va
presentar la proposta de llei a tots els pobles de la comunitat
autònoma, a les reunions hi participaven batlles o batllesses,
regidors o regidores i els tècnics de Serveis Socials, en
general, podem dir que va ser una llei ben acollida i sobretot
ben entesa.

Aquesta llei va dirigida a les 215.900 persones entre 0 i 18
anys residents a la nostra comunitat autònoma i que
representen el 19,34% de la població de les Illes Balears. Els
col·lectius més vulnerables d’aquesta població són aquells que
han hagut de fer ús de diferents sistemes socials.

A tall de mostra podem agafar els anys 2017 i 2018 i per
exemple els menors atesos al sistema de protecció al menor
gestionats pels consells a l’any 2007, 2017- perdonin-, varen
ser 1.660; a l’any 2017 des de l’àmbit de justícia juvenil els
adolescents i joves que varen tenir algun tipus de mesura de
justícia juvenil imposades pel Jutjat de Menors radicat a les
Illes Balears foren 1.061.

Actualment, més de 1.500 famílies amb presència
d’infants i/o adolescents són perceptors de la renda social
garantida; la taxa de risc de pobresa infantil per menors de 16
anys a la nostra comunitat autònoma és d’un 30%; 16391
famílies amb menors han estat ateses l’any 2017 als serveis
socials comunitaris; i el mateix any, 424 famílies han assistit
a diversos programes del Govern dirigits a reduir l’impacte de
conflictes intrafamiliars.

Tenim nous reptes que fa vint anys no hi eren presents,
com la cronificació de la pobresa, el consum abusiu de
substàncies tòxiques sintètiques per part d’adolescents, la
violència intrafamiliar, la integració de segones generacions
de ciutadans d’origen immigrant, l’abús de l’excés a la
pornografia per part dels adolescents.

La Llei d’infància i adolescència que avui debatem,
conjuntament amb altres lleis que s’han aprovat, com la Llei
de família, pretén defensar i desenvolupar el drets dels infants
i adolescents en general i reduir la vulnerabilitat dels infants
i adolescents de les Illes Balears, així com capacitar-nos per
afrontar els nous reptes.

Aquesta llei és extensa, té més de 260 articles i
nombroses disposicions, recull totes les millores i
adaptacions obligatòries de les actuals lleis en vigor a
Espanya: la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica de
menor, de modificació del Codi Civil d’enjudiciament civil, la
Llei Orgànica 8/2015, de modificació del sistema de
protecció a la infància i adolescència, la Llei 25/2015, de
modificació del sistema de protecció a la infància i
adolescència.

Mitjançant aquesta llei també es realitza el canvi de
l’actual nom de l’Oficina dels Drets del Menor que passarà a
ser Oficina Balear de la Infància i de l’Adolescència i
mitjançant el debat parlamentari també s’ha modificat la Llei
de parelles estables i s’ha adaptat a les directius europees en
equiparar el dret entre veïnatge civil i veïnatge administratiu
per a aquelles parelles que vulguin registrar-se com a parella
estable independentment del tipus de veïnatge que tenguin.

La llei té sis parts , la primera part articula els principis
rectors de l’actuació administrativa, l’interès superior del
menor com a eix rector davant qualsevol circumstància,
assenyala l’obligatorietat de les administracions públiques i
del seu personal de vetllar pel compliment dels drets dels
menors, la responsabilitat ciutadana per posar en coneixement
de les autoritats pertinents situacions de vulneració dels drets
dels infants i adolescents.
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La segona part recull tots els drets i deures dels infants i
dels adolescents, si bé articula tota una sèrie de drets que
podem dir clàssics, com el dret a l’educació, a la sanitat, a la
no discriminació, a l’oci, també actualitza altres drets, en
especial el dret a ser oït i escoltat en qualsevol circumstància
i el dret de participació d’acord amb la seva maduresa i
n’incorpora d’altres de nous com el dret a conèixer els seus
orígens, a l’atenció primerenca i a l’ús de noves tecnologies.

També articula, com no pot ser d’altra manera, els deures
dels menors als àmbits familiar, social i escolar.

Si des de la psicologia evolutiva ja feia dècades que s’havia
superat aquesta falsa idea que un nin o una nina era un adult en
evolució, sinó que era una persona en una etapa determinada
del cicle vital, aquest paradigma no s’havia introduït a la
legislació i si ho havia fet havia estat d’una forma molt tímida;
és des de l’any 2010 que les diverses normatives tant estatals
com autonòmiques varen incorporant aquesta acceptació de
l’infant i de l’adolescent com a una persona amb drets i deures
adaptats a la seva maduresa. Els drets que s’articulen en
aquesta llei responen a aquesta lògica.

La tercera part inclou les competències de les
administracions públiques, la seva corresponsabilitat en la
planificació i la prevenció i per altra banda regula el sistema
de protecció al menor en definir cadascuna de les mesures
diferenciant quines són actuacions de protecció, que són les
situacions de risc i  les declaracions de risc, i quines són
actuacions de desemparament, la tutela, la guarda i l’adopció,
així com els serveis i programes per poder exercir aquest
desemparament, l’acolliment familiar, l’acolliment residencial
i per primera vegada es facilita o s’articula l’acolliment
professional.

La quarta regula tot e l procediment del sistema
d’actuacions en matèria de persones menors d’edat
infractores, concretant cadascun dels seus procediments.

I la cinquena part regula les organitzacions institucionals
i administratives que han de vetllar per l’interès del menor, la
Sindicatura de Greuges, que ha de tenir adjunt un defensor de
la infància i adolescència, el Consell d’Infància i Família de
les Illes Balears, l’Observatori de la Infància i Adolescència
i la Comissió Interinsular de Protecció del Menor.

Finalment, la sisena correspon a la inspecció i al règim
sancionador. 

Tot l’articulat de cadascuna d’aquestes parts, especialment
les quatre primeres, estan condicionades i limitades per les
llei de l’Estat espanyol mencionades anteriorment.

Si és una llei tan condicionada per altres lleis d’Espanya,
quin és l’element central o més innovador d’aquesta llei per a
la nostra comunitat autònoma? Per a la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació la resposta a aquesta pregunta és clara:
que dóna el marc legal per poder traspassar als ajuntaments la
declaració  de risc actualment gestionades pels consells
insulars a través de la Llei 8/1997, d’atribucions de

competències als consells insulars en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors. Les declaracions de risc
actualment estan gestionades pels serveis insulars que tenen
la competència a protegir els menors en situació de
desemparament, però la declaració de risc no és considerada
ni jurídicament ni tècnicament una mesura de desemparament.
Quan es fa una declaració de risc en una família és perquè no
hi ha elements suficients per fer una resolució de
desemparament i per tant, el menor continua convivint en la
família baix una atenció professional i un pla de feina pactat
amb la família.

Una declaració de risc és una situació temporal
d’observació i valoració per part dels tècnics que els adults de
la família són protectors, és el temps d’actuar conjuntament
amb la família per modificar aspectes millorables o no
adequats i per enfortir les capacitats de la pròpia família. És
una situació de caràcter preventiu per evitar el desemparament
de l’infant o adolescent. Som l’única comunitat autònoma on
les declaracions de risc no són gestionades pels ajuntaments
perquè a la resta de l’Estat espanyol són enteses com a tals,
com a actuacions de prevenció i no de desemparament.

L’aprovació d’aquesta llei permetrà estructurar les
declaracions de risc des dels municipis i obligarà -i això és
important- obligarà a crear una xarxa municipal i comarcal de
programes i serveis de prevenció en la infància, adolescència
i amb les seves famílies.

Aquesta xarxa de programes i recursos no sols serà per a
les famílies en declaració de risc, sinó també per al conjunt de
la població menor d’edat i de les seves famílies. Estam per
tant invertint en prevenció, en prevenció universal per enfortir
les capacitats positives de totes les famílies i motivar-les per
a la seva millora i en prevenció selectiva per treballar a través
d’aquelles demandes expressades per la pròpia família o
d’identificació de la problemàtica per part dels sistemes
educatius, socials o sanitaris.

La llei estableix que el desplegament d’aquests recursos
s’ha de desenvolupar des de la corresponsabilitat institucional,
el Govern, els consells i els ajuntaments.

Per altra banda, aquesta llei promou la coordinació entre
tots els serveis que fan feina en un municipi i que tenen
relació amb els menors i crea per això les comissions
municipals o comarcals de declaració de risc que estaran
formades per representants dels equips municipals, els dels
serveis socials i els generals, dels centres de salut i dels
centres educatius i, si és precís, del Servei de Protecció de
Menors del consell i del Servei de Menors amb mesures
judicials del Govern.

La coordinació i el treball en xarxa no pot dependre de les
voluntats professionals i/o polítiques com passa actualment.
La llei que avui aprovarem estableix l’obligatorietat de
constituir aquesta coordinació i treballar en xarxa.

Que les declaracions de risc es realitzin des del municipi
també és una passa important en el procés de garanties que ha
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de tenir una resolució de tutela per desemparament. Una
resolució de tutela suposa la retirada de la tutela als pares i
mares, un dret essencial dels progenitors per a exercir la seva
paternitat i la seva maternitat. Per tant, aquesta acció ha de
contenir totes les garanties possibles. I per què és més
garantista al nostre entendre? Doncs perquè el sistema
administratiu que en primera instància supervisi si els adults
d’una família són protectors o no, no serà el mateix sistema
administratiu que prengui la decisió de fer una resolució de
tutela.

Les declaracions de risc es resoldran i executaran en el
municipi, per prendre aquesta decisió hi participaran diferents
professionals de diferents àmbits, com hem dit abans. La
resolució de tutela es farà des del sistema de protecció dels
menors dels consells insulars, dos sistemes administratius
diferents per valorar situacions diferents i aplicar els recursos
adequats a cada moment.

La prevenció per evitar el desemparament és del municipi,
el territori més proper, amb recursos integrats als sistemes
socials comunitaris i, per tant, més normalitzat en la
intervenció tècnica, la tutela, guarda o adopció presa des de
serveis especialitzats i no pròxims al conflicte que es vol
evitar.

La llei també recull el procés de retorn del menor amb la
seva família en el cas que aquest sigui possible i també ho
regula des del treball coordinat i en xarxa entre els serveis
especialitzats i els comunitaris.

A través d’esmenes s’ha millorat el procediment de traspàs
de la competència en declaració de risc que tenen els consells
als ajuntaments i ha quedat clarament establert que la voluntat
de traspàs d’aquestes competències dels consells als
ajuntaments primer ha de ser assumida pel ple del consell i
posteriorment acceptada al plenari de l’ajuntament. És el
requisit propi de qualsevol traspàs de competències entre dues
administracions, però està bé que a la Llei d’infància i
adolescència quedi clarament remarcat.

Actualment al sistema de protecció de menors i al sistema
de la justícia juvenil ens arribem menors que no han passat
pels serveis socials comunitaris, quan això ocorre, quan això
passa és que hi ha mecanismes a millorar: s’ha de millorar la
dotació dels recursos, que aquests siguin sectorials i
especialitzats, que siguin territorials; s’ha de millorar la
coordinació entre ells; s’ha d’estabilitzar la xarxa; s’han
d’aconseguir metodologies i protocols de feina conjunts.

El Govern ha fet la seva feina, ha fet la feina que pensava
que era la millor per als infants i els adolescents de la nostra
comunitat autònoma. El Parlament també ha fet la seva feina
amb el debat i l’aprovació, esperem, avui d’aquesta llei. Una
vegada que sigui aprovada i publicada quedarà en mans dels
consells voler assumir aquest repte. Des de la Conselleria de
Serveis Socials estam convençuts que cada consell amb el
ritme que es consideri ho anirà assumint i desitjam de veres
que sigui ràpid.

Els ajuntaments tendran l’oportunitat d’incrementar els
recursos per millorar l’atenció a la infància i a l’adolescència
del seu municipi. Estam segurs que no perdran aquesta
oportunitat. Totes les administracions tenim el deure
d’invertir en la prevenció i especialment en els menors en
situació de vulnerabilitat, no sols perquè a la llarga invertir en
prevenció resulta més econòmic, sinó perquè el resultat de la
prevenció genera manco patiment als infants i adolescents i a
les seves famílies. 

Ho diu clarament el poeta Cartarescu: “Cap infant té un
únic futur, les seves oportunitats les cream nosaltres, facem-
ho possible”.

Gràcies per la seva atenció.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 11459, 11460,
11462, 11464, 11467, 11469, 11477 i 11484/18 té la paraula
la Sra. Diputada Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar también
la bienvenida a todos los asistentes que han querido presenciar
el debate de la ley, a las entidades aquí presentes y al resto de
público, bienvenidos.

Hoy vamos a votar la Ley de atención y de derechos de la
infancia y adolescencia de las Islas Baleares, es una ley muy
necesaria, una ley muy esperada, especialmente por dos
motivos fundamentales: el primero es que la ley anterior era
del año 2006 y es evidente que se han producido muchos
cambios desde esa fecha y era necesario adecuarla a la
realidad. 

La consellera ya ha explicado cuál es la situación respecto
a la infancia que nos encontramos hoy en día, los problemas
que hoy en día sí que existen y que no existían en aquel
momento, pero también porque se debía adaptar la normativa
de nuestra comunidad autónoma a la Ley de protección a la
infancia y adolescencia de España, que fue aprobada en julio
del 2015 por un gobierno del Partido Popular, y que fue
ampliamente consensuada en el Congreso y el Senado, una ley
que fue pionera y que introducía algunos avances importantes,
como una mayor protección del menor frente a los delitos
contra la libertad sexual, la trata de seres humanos o la
explotación de menores, se daba prioridad en el ámbito de
protección a medidas estables frente a temporales, a las
familiares y a medidas consensuadas con las familias; se
regulaba y se definía con más garantías las situaciones de
riesgo y de desamparo y el interés superior del menor adquiría
un nuevo desarrollo primándolo por encima de todo. Y la ley
que hoy debatimos, con las enmiendas introducidas en
ponencia, que creemos que mejoran el texto original, creemos
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también que cumplen estos dos objetivos: se adapta a la
realidad hoy existente y se adapta a la normativa estatal.

Desde el Partido Popular, cuando se presentó la ley por
parte del Govern, no presentamos una enmienda a la totalidad
porque consideramos que el texto que hoy se presentaba ya
era un texto aceptable, un texto que se había trabajado mucho
a nivel técnico y también con el sector, como así ha podido
explicar la consellera. Sin embargo, sí que considerábamos
que la ley era mejorable, que, como todo, siempre es
mejorable, y presentamos un total de 33 enmiendas con este
objetivo.

No voy a enumerarlas todas, pero sí me gustaría resumirlas
en dos grandes bloques: en primer lugar, creíamos que era
importante reforzar la coordinación entre las diferentes áreas
municipales, entre las diferentes administraciones públicas en
todo lo que hacía referencia a la protección del menor. Y
después, también, porque creíamos que era muy importante
reforzar el papel de las familias en todo aquello que tiene que
ver con el menor, priorizando siempre y primando el papel de
las familias en el desarrollo de los menores a su cargo.

De las enmiendas aceptadas, se nos han aceptado un total...
nos quedan, perdón, un total de 8 enmiendas vivas, de las 33
presentadas, en este sentido creo que sí podemos decir que se
ha hecho un esfuerzo muy importante para poder consensuar
las enmiendas -si me permiten un minuto, es que... totalmente,
he perdido los papeles totalmente-...

(Se sent una veu de fons que diu “se le ha ido el conejo”
i remor de veus)

..., bien, bien, ya está, ya ha vuelto, ya ha vuelto.

Como decía, tras el debate en ponencia de estas 33
enmiendas, mantenemos vivas 8, creemos que ha sido un
debate en el que el diálogo ha sido muy positivo y en el que
hemos podido consensuar ampliamente esta ley y mejorarla a
través de las enmiendas y de las transacciones que hemos
podido hacer. En este sentido, agradecer la labor de todos los
grupos parlamentarios y especialmente el papel de la
coordinadora de la ponencia, la Sra. Vilaret, que además se
estrenaba con esta ley en estos menesteres.

Pero, como he dicho, tras el debate en ponencia y en
comisión, aún mantenemos vivas 8 enmiendas parciales que
esperamos que se puedan aprobar todavía durante el debate que
estamos teniendo en este momento. La primera de ellas,
pedimos que se refuerce la coordinación en el ámbito  de
atención temprana a través de un único referente profesional,
creemos que ante situaciones tan complicadas como estas no
se debe dificultar a la familia la labor que ya es de por sí
complicada, y en la que participando diferentes áreas y
administraciones, en algunos casos estos menores deberían
contar con un único referente profesional, al margen de quien
dé el servicio.

Respecto a la segunda enmienda que tenemos presentada,
respecto al artículo  6, que hace referencia a las personas

menores de edad extranjeras, y que el propio artículo
establece que los poderes públicos deben tener como objetivo
conseguir la plena integración de las personas menores
extranjeras en la sociedad, creemos que esta integración debe
hacerse siempre preferentemente con sus familias, a menos
que, evidentemente, sea perjudicial para el menor.

Una tercera enmienda en la que consideramos que en el
ámbito educativo se debe apostar por la educación en igualdad,
respetando siempre la libertad de los padres para elegir el
centre educativo y respetando, como siempre hemos dicho,
las sentencias en este sentido.

Una cuarta enmienda, dirigida al artículo 42, que habla del
derecho al acceso a la cultura; estando de acuerdo en que se
debe fomentar la participación de las mujeres y hombres en
las actividades culturales y lúdicas en igualdad de condiciones,
pero siempre creemos que se debe respetar la autonomía de
los municipios, y que sean ellos, evidentemente, los que
decidan y se puedan organizar.

Una quinta enmienda referida a los principios rectores de
la ley en los que se establece la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas que afectan a la infancia
y a la adolescencia, desde el Partido Popular estamos
totalmente de acuerdo que esta perspectiva de genero se tenga
que aplicar a todas las políticas de infancia. Pero también
consideramos, y así lo solicitamos a través de la enmienda, y
tal y como establece la recientemente aprobada Ley de
familia, que también se debe tener en cuenta la perspectiva
familiar a la hora de establecer las políticas de infancia, ya
que, como les repito, nosotros consideramos que el
desarrollo del menor se debe hacer siempre que sea posible
y primando el entorno familiar.

Una sexta enmienda en la que apostamos por hacer más
partícipes a las familias, creemos que los padres tienen
derecho a ser informados de las campañas que se realicen en
materia de prevención de enfermedades comunes, de
prevención de accidentes domésticos, de los programas de
educación sanitaria, de educación para la salud y de educación
afectiva y sexual que se hagan en el ámbito educativo.
Nosotros, y nos extraña que rechacen esta enmienda porque lo
único que pedimos es que los padres puedan estar informados
de todas estas campañas y todos estos programas que van a ir
dirigidos a sus hijos, y no entendemos tampoco que puedan
votar en contra, así que les pedimos que puedan también
recapacitar y hacer partícipes a la familias, precisamente, de
todos estos temas tan importantes, que ellos también tienen
algo que decir.

Pedimos también que se reduzca el plazo que se prevé para
establecer los criterios comunes y los estándares mínimos de
cobertura, calidad, accesibilidad en el ámbito de justicia
juvenil. Hemos debatido muchas veces toda la problemática
que exista hoy en día en el ámbito de reforma de nuestra
comunidad autónoma, y creemos que el plazo establecido para
establecer todos estos criterios de dieciocho meses es
demasiado amplio; creemos que es una situación que se debe
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corregir en el menor tiempo posible y pedimos que este plazo
se pueda reducir a un año, a doce meses.

Por último, y en la última enmienda que mantenemos viva,
apostamos por la actualización permanente en las políticas de
familias, y para ello creemos que el Plan estratégico de
atención a la infancia y adolescencia que contempla esta ley,
y que tiene una vigencia o tendrá una vigencia de cinco años,
debe revisarse anualmente, para poder actualizar las medidas
que se consideren necesarias, y así poder ir dando respuesta
a las necesidades reales que tenga la infancia y la adolescencia
en nuestra comunidad autónoma.

Por nuestra parte nada más y, como les decía, esperamos
que en el debate todavía de esta ley, se puedan aceptar algunas
de nuestras enmiendas, que creemos sinceramente que
mejoran el texto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Doncs, per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, RGE núm. 11520 i 11522/18, té la paraula
la senyora diputada Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Com ja
vàrem manifestar durant la tramitació d’aquesta llei a la
Comissió de Serveis Socials i Drets Humans, des del nostre
grup parlamentari pensam que ens podem donar l’enhorabona
pel gran consens que hi ha hagut amb aquesta llei i pel fet que
s’ha pogut comptar amb les valuoses aportacions d’entitats i
associacions dedicades a la defensa y protecció de la infància
i l’adolescència que han enriquit aquesta norma i que, per tant,
han estat escoltades, una cosa que sempre és molt important,
perquè realment els infants són els que més necessiten tenir
una defensa i una protecció.

Amb aquesta idea entenc que tots hi hem fet feina i crec
que hem aconseguit una norma que intentarà donar resposta a
aquestes necessitats. A l’any 2017, a iniciativa de la totalitat
dels grups polítics d’aquest Parlament, aprovàrem una
proposició no de llei relativa a actuacions en relació amb la
infància i  amb l’adolescència, i a la nostra intervenció
d’aleshores ja manifestàvem la importància d’acceptar
institucionalment, perdó, la importància d’assumir el repte
d’adaptar i actualitzar les diferents normatives que regulen la
seva protecció, clarificant competències i establint millors
coordinacions entre les diferents administracions competents.
Avui tenim els resultats.

Com bé sabem, la protecció  integral dels infants i dels
joves és responsabilitat constitucional dels poders públics;
ens trobam davant d’una competència exclusiva de la nostra
comunitat autònoma, la protecció i tutela dels menors, que, a

partir del 1997, passà a ser compartida amb els consells
insulars, els quals n’assumeixen les funcions i la gestió  en
matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

Tenim una llei, la 17/2006, integral d’atenció dels drets de
la infància i l’adolescència de les Illes Balears, que hem
considerat que s’ha d’adaptar als nous temps i, per tant, als
canvis socials que incideixen en la situació dels infants i dels
joves i que demanen la revisió dels instruments de protecció
que els  hem d’oferir des de les institucions responsables.
Fruit del consens al qual m’he referit en començar la meva
intervenció, de les vuit esmenes que vàrem presentar des del
nostre grup parlamentari, només n’han quedades dues que
voldríem incorporar a la normativa i que ara passaré a
recordar, ja que consideram que milloren de manera important
el text i, sens dubte, refermarien els objectius que ens
marcàrem tots amb la moció aprovada a l’any 2017.

D’una banda, la creació de la figura del defensor o
defensora del menor, que s’incorporaria com a coadjuvant dels
menors en tots els procediments administratius que els
afectin, erigint-se en una garantia més per a la protecció dels
drets dels infants i joves afectats per expedients regulats per
aquesta norma.

Ja a la comissió en parlàrem, i vaig proposar que fos la
comissió de declaració de risc qui podia nomenar aquest
defensor o defensora del menor.

Per altra banda, també ens agradaria establir de forma
explícita una ressenya a la norma en el sentit de garantir
l’adequada dotació de recursos tant humans com materials
com econòmics pels ajuntaments, per tal d’assegurar-los que
podran fer front a les noves atribucions que se’ls pot conferir
amb aquesta llei, amb la tranquil·litat que disposaran dels
mitjans necessaris per poder desenvolupar-la. Amb la
incorporació d’aquestes i de la resta d’esmenes del nostre
grup que ja han estat incloses en el text que avui se sotmet a
votació , no podem fer altra cosa, com ja també he dit, que
tornar felicitar-nos i desitjar que els desplegament d’aquesta
llei sigui en benefici dels seus destinataris: els infants i joves
de la nostra comunitat.

Respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, votarem en el mateix sentit que ho férem a la
Comissió de Serveis Socials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Doncs, per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo
Huertas, RGE núm. 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, Sra. Huertas, té vostè la paraula.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull donar les
gràcies, tant a la coordinadora de la ponència, com a les
diputades i als funcionaris que varen treballar amb elles. Quant
al consens, al meu, no puc dir el mateix que acaba de dir la Sra.
Sureda, amb mi el consens ha estat mínim.

Dit això i amb el poc temps que tenc, sí que vull perdre deu
segons en dir una cosa a la Sra. Consellera del que ha dit
abans, fa uns mesos vaig presentar una PNL i semblava que tot
era perfecte, vostè avui ha dit que hi havia moltes coses per
millorar de planificació, aquell dia semblava que deia una
barbaritat jo, i què passa amb els nins que han estat separats
amb aquests procediments defectuosos? Ens quedam com
estàvem, d’acord.

No comentaré les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, únicament faré constar que mantindré el sentit
del vot manifestat a la comissió. Del total de les 69 esmenes
presentades me n’han quedades vives 49, però he de dir, amb
tristor, que aquelles que han estat rebutjades per vostès tenen
pràcticament to tes en comú que demanaven més garanties
jurídiques. I aquest és el respecte al qual més crítica soc, ja
que acabarà sent una llei feta no tant des del punt de vista de
les necessitats dels menors i de les seves famílies, sinó des
del punt de vista de l’administració i dels tècnics.

Així, vull recordar una frase de la Sra. Obrador a la
comissió, on va dir que la seva voluntat era rebutjar totes les
esmenes que interpretaven, estaven enfocades cap a la
desconfiança en l’administració, per no ser positives i
transmetre aquesta desconfiança cap als tècnics, els
procediments, etc. Crec que això explica molt bé la base del
problema, que és que interpretar que tot allò que vol introduir
garanties d’actuació, protocols, controls jurídics i d’actuació
és un atac, i no una manera de millorar les coses i evitar mals
actuals i futurs.

Un país que ha vist robatoris de nins després del seu
naixement, institucions corruptes, adopcions il·legals, metges
i religiosos condemnats per tracte de nadons i que dia a dia va
coneixent més casos de la seva història, necessita absolutes
garanties i deixar-se de paranoies de persecució a
l’administració, perquè l’administració mai no és víctima de
res, les víctimes sempre són les persones, i en aquest cas ho
poden ser infants i adolescents.

No dubt que la major part de la feina dels serveis socials
és la que toca i que es fa de bona fe, però les garanties se
cerquen per a aquelles minories de casos on això no és així.
Darrera d’aquesta llei es manté l’absència de definició
operacional del que s’entén “per a bé superior del menor”. Si
demanen a una gent, en general, si cal respectar el bé superior
del menor, és segur que no troben ningú que s’hi oposàs, i
quan dic ningú és ningú, i, per tant, quan una definició
universal es deixa en mans dels tècnics i de l’administració és
converteix en una arma de doble fil, perquè massa exemples
de barbaritats històriques tenim fetes en honor del bé
superior, de la raça, del gènere, d’alguns individus. I a la fi,

quan els vents superiors són tan superiors, s’acaben convertint
en que les coses es fan al criteri d’uns pocs, que actuen de
bona o mala fe, però que poden fer molt de mal.

Pel altra banda, he de dir que, lamentablement, aquesta llei
neix esbiaixada i és una esbiaixada que neix del postureig que
moltes vegades es veuen obligats a fer, així, mantenir que,
com han fet a un article, s’ha de posar una atenció especial a
les necessitats de les persones menors d’edat de famílies
monoparentals i de famílies pertanyents als grups menys
afavorits o que viuen en situació de pobresa”, què vol dir? Què
és el mateix un nin pobre que un nin d’una mare fadrina? Què
cal vigilar-los?

Mirin, senyores i senyors, quan els menors pateixen no
importa si són rics o pobres, fills d’uns o dels altres, si tenen
un pare o mare o  dos o  quatre, i esbiaxat pels criteris que
vostès esmenten em sembla molt trist.

El mateix passa quan ens han negat una altra esmena que
sostenia que qualsevol persona de la qual s’hagin recollit
dades té dret a accedir-hi, a rectificació, en el cas que siguin
inexactes, i l’oposició a aquestes, i que, en el cas de pares i
tutors tenen dret a accedir a les dades recopilades dels menors
en el moment de l’adopció de qualsevol mesura administrativa.
Vostès acabaran fent una llei que el que bàsicament defensarà
és el bé superior de l’administració, perquè obliden que
darrera del bé superior del menor el que hauria de seguir és el
bé superior de les famílies, de fet neguen drets al menor entès
com a formant part de la unitat familiar, amb la rocambolesca
idea que un cop intervengut per l’administració
immediatament hi ha deixat de pertànyer.

De fet, de manera increïble, tota la llei està feta des del
criteri que la càrrega de la prova...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, per favor, vagi acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... per actuar queda en mans de les famílies, perquè
l’administració no necessita justificar-se de res.

Sí, ara acab, Sr. President. De fet, això que els dic és
coherent amb l’afirmació que vaig escoltar a la comissió, en
afirmar que “pretendre més intervencions judicials en els
casos amb menors no tenia sentit, perquè, de fet, els jutges
saben menys que els tècnics”. Saben qui deixen ens mans dels
tècnics les decisions últimes sobre les persones per davant
dels jutges? Les dictadures.

Per acabar, han perdut una oportunitat més de fer les coses
millors, de fer una llei garantista amb els drets dels menors i
famílies, una oportunitat d’establir criteris on els tècnics de
menors i  famílies se sentissin més còmodes perquè els
criteris fossin més clars...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas ha esgotat el temps moltes gràcies.

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 11597, 11598 i de l’11602 a l’11610,
11612, 11615, 11616, 11617  i 11620, té la paraula la Sra.
Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Bienvenido público asistente. Ciudadanos presentó 24
enmiendas al proyecto de ley de atención y derechos de la
infancia y de la adolescencia, de las cuales nos quedan vivas
16. Comentar que estamos satisfechos por las enmiendas
aceptadas y transaccionadas, que, sin duda, mejoran el texto de
la ley.

Y también comentar, porque tengo poco tiempo, que la
mayoría de nuestras enmiendas hacen referencia a dos temas
principalmente. En primer lugar, tenemos un grupo de
enmiendas que hacen referencia a los procedimientos de
valoración de la situación del menor. Consideramos que la ley
no es lo suficientemente garantista en dichos procedimientos
para ambas partes, tanto para el menor como para la familia,
por lo que proponemos una serie de modificaciones para
mejorar ese aspecto. Y en segundo lugar, también tenemos un
grupo de enmiendas encaminadas a que cuando se trabaje con
un menor, también se tenga presente siempre a la familia y se
trabaje en colaboración con ellas.

Y paso a defender cada una de ellas en lo que me de
tiempo. Miren, con la enmienda al artículo 6, proponemos que
cuando se expone la necesidad de conseguir la plena
integración del menor extranjero en la sociedad balear,
también se haga referencia a su familia; es decir, la necesidad
de conseguir la plena integración de los menores extranjeros
y sus familias en la sociedad balear. Desde Ciudadanos
consideramos que la ley ha de velar para que la integración del
menor se haga en armonía con la integración de la familia, de
lo contrario el trabajo que se realice con el menor es más
difícil e incluso puede crearle un conflicto emocional y
personal.

En cuanto a la enmienda al artículo 30, consideramos que
cuando estamos dentro del ámbito educativo en un centro
escolar, la educación de los menores ha de ser en
colaboración conjunta con los padres, se ha de trabajar a la
vez. Por ello proponemos que en los programas de educación
afectivo-sexual, se informe a los padres de las jornadas. Desde
Ciudadanos consideramos que el trabajo con las familias es
muy importante  dentro del ámbito educativo, es más,
consideramos que es un pilar fundamental para el mejor
desarrollo del menor, porque además genera lazos de

confianza entre la familia y el centro, que sin duda redunda en
beneficio del niño.

Tenemos ya la enmienda al artículo 22, en ella pedimos
que la ley preserve la intimidad del menor cuando ha de
declarar en un acto administrativo o judicial. En el texto se
expresa como “mirar de preservar”, sinceramente no
entendemos qué significa legalmente la expresión “mirar de”.
Por lo tanto, queremos que se elimine del texto esa expresión
y que quede como que “se preserve la intimidad del menor”.

Pedimos especial atención a los grupos del Gobierno a la
enmienda al artículo 97. En este artículo se hablan de los
derechos y las garantías de las personas interesadas en un
procedimiento. Nosotros añadimos un nuevo apartado, porque
miren, este artículo omite que toda persona tiene derecho a
ser asistida por un abogado, no sólo eso, sino que en este
artículo se hace hincapié en que sólo se podrá tener un asesor,
siempre que se valore que dicha asistencia no va a obstaculizar
la intervención de la administración. Sinceramente a nosotros
esta postura nos parece que no está ajustada a derecho, por eso
añadimos un nuevo punto que exponga, que diga, 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 la misma finalidad tiene la enmienda al artículo 125. 

Con la enmienda al artículo 99 disminuimos el plazo de 6
meses a 3 meses para la resolución a los procedimientos de
desamparo o  de riesgo, consideramos que 6 meses es
excesivo, si resulta que el menor está en situación de
desamparo.

También pedimos que reconsideren los grupos del
Gobierno, especialmente la enmienda al artículo 124, donde
proponemos que las entrevistas que se realicen para valorar la
situación del menor en el entorno familiar, sean grabadas para
su unión al expediente...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... y sean remitidas a la autoridad judicial, si es el caso. De
nuevo queremos hacer constar que estamos ante un
procedimiento complejo, de consecuencias muy importantes,
por lo que cualquier toma de decisiones ha de venir avalada
por pruebas perfectamente demostrables. Por lo que si se hace
referencia a las entrevistas para tomar una decisión, éstas han
de poder ser revisadas.

Y la misma finalidad posee la enmienda al artículo 126.2,
donde pedimos que también las entrevistas a los menores y a
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los padres o tutores ante el instructor del expediente, también
sean grabadas.

Después, por último ya, en cuanto al artículo 110,
proponemos que las personas de los servicios sociales que
conformen la composición de la comisión de riesgo, así como
la comisión de desamparo y tutela, deberán tener la titulación
oficial de educadores sociales, o análoga, con estudio de
postgrado oficial especializado en menores y con una
experiencia mínima de 5 años. Consideramos que las
valoraciones de un menor han de ser absolutamente rigurosas
y han de ser llevadas a cabo por profesionales experimentados
y especializados, puesto que las medidas que se adopten serán
de una gran transcendencia para las partes implicadas.

Y nada más. Esperemos que reconsideren estas enmiendas
y sean admitidas en el texto.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Silenci per favor. Seguim amb el
Grup Parlamentari Mixt, és el torn de la Sra. Seijas, les
esmenes RGE núm. 11621, 11622, 11623 , 11626, 11629,
11644 i 11645/18, Sra. Seijas té vostè la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Sus
señorías, quisiera abrir mi intervención con una frase del
reputado psiquiatra Karl Menninger que decía que “el trato que
se les da a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad”.
Para participar con enmiendas en esta ley he hablado con
muchas personas, familias, asociaciones, funcionarios y
aunque fueron muchas las enmiendas que he recibido, apliqué
una selección de una docena de ellas, de las que en su mayoría
se han integrado y transaccionado en el texto.

Obviamente todos saben que es un tema que tiene sesgo
ideológico y que no debería de ser así, por tanto, debería
primar un conocimiento técnico claro y metódico, que
garantice en su procedimiento los derechos que la ley quiere
defender. La presente ley no niego que es un avance y
completa muchos vacíos, sin embargo no es en su redactado
todo lo clara, ordenada y concreta que debiera en un terreno
que genera tanto conflicto, precisamente por las
interpretaciones de la realidad en cuestión.

Entre los procedimientos confusos y poco claros,
persistentes, me da la sensación que lejos de aclararlos,
hemos aumentado la complejidad y la dificultad para aplicar
esta ley de forma que a las familias afectadas no les levanten
ampollas y quede meridianamente clara. Cualquier ciudadano
al leer la ley debería comprender cómo son los
procedimientos, sin embargo bajo unas formas aparentemente
cultas y sofisticadas, ante un lenguaje técnico y párrafos
farragosos, la presente ley será aplicada por los funcionarios
y técnicos de turno y para las familias afectadas y los propios

menores, la aplicación se tornará arbitraria, confusa e incluso
contradictoria.

En esta ley subyacen varios conflictos que acontecen en el
seno de nuestra sociedad, con una gran dureza para los
afectados y que nos retrata como una sociedad retardataria,
que aún necesita avanzar y progresar hacía una sociedad que
sea impecable con los derechos de los menores. Uno de estos
conflictos queda muy bien recogido en un artículo científico
publicado en el Anuario del Colegio Oficial de Psicólogos,
los autores Ignacio José Subiana de la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa y Enrique Echegurua, de la Universidad del País
Vasco, bajo el título Los menores víctimas del abuso sexual
en el proceso judicial, el control de la victimización
secundaria y las garantías jurídicas de los acusados, en el
citado artículo se proponen diversas recomendaciones para
que cuando sea factible su presencia en el juicio, mejorar la
calidad del testimonio aportado por los menores en el sistema
judicial, protegiéndoles también de la victimización
secundaria, al mismo tiempo que se garantiza la presunción de
inocencia de los acusados. Los autores plantean al respecto
algunas sugerencias para normalizar los derechos de los
acusados y de las víctimas. Son muchos los abusos a los que
se pueden enfrentar los menores, lamentablemente el abuso
sexual en la infancia es un fenómeno muy frecuente y tiene
graves consecuencias para el desarrollo del menor. La víctima
suele demorar la revelación del abuso sexual por temor a un
reacción negativa de su entorno, o por amenazas del abusador.

El abuso sexual infantil se lleva a cabo habitualmente en la
intimidad, por lo que no hay testigos ni pruebas externas de lo
ocurrido; por ello, cuando estos casos se denuncian a los
tribunales a menudo el testimonio del menor es la prueba de
cargo única o más significativa. Por ello, no consigo entender
de ninguna de las maneras que no se acepten las enmiendas
que han ido a la línea de control y registro del proceso de la
declaración del menor, sin poner medidas para que recaigan en
la revictimización.

Con la enmienda que propuse, la 11644/18, y que fue
rechazada, destinada a aceptar el artículo 106, al punto 2, en la
cual propuse añadir tras el punto final del punto 2 lo siguiente:
“en el encuentro con el menor será desarrollado por
profesionales cualificados en un ambiente cómodo y
agradable, con lenguaje adecuado a su comprensión y en
presencia de profesional de confianza del menor; dicho
encuentro será grabado en registro de audio e  imagen, de
acuerdo a la Ley de protección de datos para evitar nuevas
intervenciones y la revictimización del menor”. No entiendo
que no se pueda aprobar esto, repito, “dicho encuentro será
grabado en registro de audio e imagen de acuerdo con la Ley
de protección de datos para evitar nuevas intervenciones y la
revictimización del menor.”

Sus señorías, la revictimización del menor es
precisamente someterlo a una repetición eterna de un proceso
que se repite muchas veces, hasta obtener las palabras que se
buscan arrancar al menor. Estamos ante una realidad perversa,
un abuso que sucede por parte del sistema y que hemos de
acabar con cualquier sesgo de duda que pueda suceder. Nadie
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critica a los funcionarios ni es responsabilidad de ellos, pero
es que, sus señorías, una democracia es básicamente un
sistema de control de la ciudadanía sobre la administración, y
no a la inversa, y la única forma es grabando las declaraciones,
es el medio objetivo, todo lo demás cae en la interpretación,
y, por tanto, la posible indefensión ante cualquier mala praxis.
Y no incorporar este recursos de manera reglada y bien situada
en el protocolo nos lleva a ser cómplices de las futuras
revictimizaciones que hagamos pasar a los menores.

Sus señorías, la frase no es mía, pero seguro que les suena:
“el niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que
quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices
se marcan en el corazón y no se borran nunca”, Zenaida
Bacardi. 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn a favor o en contra de
les esmenes. Torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ.

Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputats, diputades i
públic  present. Bé, ha estat, fins ara, el principal marc
reguladors dels drets dels menors d’edat la Llei Orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, al
costat de les previsions del Codi Civil en aquesta matèria.
Aquesta llei ha estat el referent de la legislació de les
comunitats autònomes que han anat aprovant posteriorment, la
nostra de 2006.

Bé, des que es va aprovar aquesta llei han transcorregut
gairebé vint anys on s’han produït canvis socials importants,
canvis els quals ja ha comentat, ja ha esmentat la consellera a
la seva exposició, canvis importants que incideixen en la
situació de les persones menor d’edat i que requereixen una
millora dels instruments de protecció jurídica per al
compliment efectiu de les normes de caràcter internacional
que han anat sorgint i de l’article 39 de la Constitució, de la
nostra Constitució, que estableix l’obligació dels poders
públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica
de la família i especialment, també, del menor d’edat. 

Efectivament, són molts els acords internacionals que des
de llavors han conformat l’ordenament jurídic. El legislador
estatal va considerar adient adaptar la normativa als acords i
als compromisos internacionals adquirits i als canvis que la
societat ha anat manifestant, la qual cosa es recull en la Llei
Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, i en la Llei ordinària
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció de la infància i adolescència; totes dues modifiquen
les diferents normes que emparen el desenvolupament i la
protecció  de la infància i l’adolescència en el territori de
l’Estat espanyol.

Bé, amb la promulgació d’aquesta llei que avui duem a
aquesta cambra es pretenen solucionar diferents qüestions que
la Llei autonòmica 17/2006 no pot resoldre, principalment
pels canvis en la matèria a conseqüència de les modificacions
introduïdes per l’Estat en el sistema de protecció d’infància i
adolescència. Així mateix, s’han recollit les previsions de la
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, i de la Llei
autonòmica que vàrem aprovar en aquesta legislatura,
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 

Pel que fa a l’estructura i el contingut, bé, els comentaré
simplement perquè es facin una ideal del volum d’aquesta llei;
aquesta llei té al voltant de 263 articles, que supòs que
augmentaran després de la seva publicació, estan distribuïts en
7 títols, 13 disposicions addicionals, 3 disposicions
transitòries, 1 disposició derogatòria i 8 disposicions finals. 

Bé, com ja vaig dir a comissió, ha estat una llei treballada
des de la Conselleria del Govern de Serveis Socials en
col·laboració amb l’Oficina del Menor i les conselleries
insulars de Benestar Social en les quals tenim representació.
Per tot això, no tenim cap dubte que aquesta llei és la llei que
necessitam i li donam tot el nostres suport; de fet, nosaltres
vàrem presentar una única 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. 

És per això que, havent debatut les esmenes a comissió i
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 i sí l’hagin millorat, votarem en el
mateix sentit que a comissió. 

Per tant, l’elaboració d’aquesta llei respon a la necessitat
d’actualitzar el sistema de protecció de la infància i de
l’adolescència de les Illes Balears arran dels canvis introduïts
en el sistema de l’àmbit estatal i aprofitar l’oportunitat que
proporciona el nou escenari legislatiu per incorporar els
canvis socials i l’evolució de la societat mateix així com les
circumstàncies i les realitats que les administracions
públiques competents s’han anat trobant al llarg dels darrers
anys. 

En aquest sentit amb aquesta llei, a més d’actualitzar el
sistema de protecció de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears, se cerca aclarir  la distribució competencial en la
matèria de les diferents administracions públiques. La Sra.
Consellera ho ha deixat molt clar, és important la
col·laboració de les tres institucions a nivell autonòmic, tant
el Govern com els consells insulars i els ajuntaments.
Prioritàriament el que vol fer aquesta llei és corregir algunes
de les actuacions que es consideren poc garantistes,
principalment perquè arriben tard sense possibilitat de tenir
marge de maniobra; dóna ara als ajuntaments un paper
fonamental per a una immediata detecció sent aquests que es
facin càrrec de les declaracions de risc, sempre i quan els
consells insulars, els respectius, hagin acordat al ple i llavors
amb aquests la transferència d’aquestes competències. 
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Bé, posam en valor aquesta incorporació i totes aquelles
que ajudin a garantir, encara més si és possible, la defensa dels
drets dels menors. Sens dubte la immediatesa de la detecció
és essencial per obtenir un major èxit en la intervenció. Avui,
la veritat, és que és un gran dia per a aquesta comunitat
autònoma ja que és la cinquena llei que avui aprovarem en
aquesta cambra després d’haver aprovat la Llei de residus, la
Llei de sostenibilitat mediambiental i econòmica de
Formentera, la Llei d’activitats i la Llei de creació del
Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

Avui amb aquesta llei esperam crear les oportunitats,
aquelles oportunitats, de les quals ha parlat la Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret. 

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, benvingut el públic assistent. Bé,
aquesta llei consta de 263 articles i 7 títols més disposicions.
La Sra. Consellera ha fet un resum molt acurat i jo no puc
arribar al seu nivell, però només dir, fer quatre
puntualitzacions i dir que pretén una actualització ja sigui de
la Llei 17/2006, integral de l’atenció i dret de la infància i
adolescència de les Illes Balears, que han passat més de vint
anys amb canvis socials molt importants; important, jo que sé,
moviments migratoris com també canvis normatius superiors,
no? Per tant, això s’havia d’adaptar. 

També comentar que com es té més experiència dins les
competències pròpies de l’àmbit del benestar social i per tant,
perquè no, aprofita aquesta experiència. 

També pretén aclarir una mica la distribució competencial
en la matèria de les diferents administracions públiques i
recollir i actualitzar els drets i deures de les persones menors.
Precisament el títol I, disposicions generals, vegem que té de
nou, per un costat garanteix l’accessibilitat universal del
menor amb diversitat funcional; un punt fonamental és
l’interès superior de la persona menor d’edat, això és un dels
punts bàsics que passa per davant de tot, interès superior de la
persona menor d’edat per assegurar el seu respecte complet
en tots els drets; també es consideren els menors estrangers
que es trobin a les Illes Balears; fomenta la iniciativa social;
la col·laboració institucional. 

El títol II parla de drets i deures, i quin és el dret més
important que recull? El de ser oïts i  escoltats, també
mecanismes de protecció que garanteixi que siguin reals amb
un llenguatge planer que se’ls puguin entendre. Per tant, també
tenen el dret a conèixer el seu origen, a decidir sobre la
maternitat i a la seva formació.

Respecte del títol III, règim competencial, ja sigui Govern,
consells insulars i  ajuntaments; com ha dit la consellera,
intenta apropar als ajuntaments, dins la norma prèvia dels
consells insulars, les actuacions materials tècniques i
jurídiques en situació i declaració de risc, per què? Perquè
suposa una actuació més immediata i continuada més propera
al seu entorn social i familiar. 

El capítol 6 obliga el Govern a tenir un pla estratègic
d’atenció a la infància i adolescència per ordenar les mesures
i els recursos per aconseguir els objectius amb les
necessàries col·laboracions, com ja també ho ha esmentat.

Un altre punt important són les mesures de prevenció,
sempre la prevenció és molt millor que l’actuació. El títol IV,
que és el més llarg i complex, parla de protecció en diferents
actuacions, prevenció i detecció de riscos, exercici de la
guarda, declaració de la situació de desemparament en
l’assumpció de la tutela. 

Punts d’aquest títol són el desenvolupament i autonomia
personal i la integració familiar i social. Marca també el deure
de comunicar i denunciar per part de qualsevol persona de
qualsevol possible maltractament, risc o desemparament d’un
menor. Estableix el dret del menor que tengui mesures de
protecció, com romandre amb la seva família sempre que sigui
possible, i atén els menors estrangers no acompanyats.

El capítol cinquè, de guarda i tutela, sempre intenta
promoure mesures estables sobre les temporals; dóna prioritat
a les mesures familiars, a les residencials i a les consensuades
respecte de les imposades. També té en compte mesures de
transició a la vida adulta, perquè es puguin guanyar un futur i
finalment regula els registres autonòmics de protecció i es
preveu l’existència dels registres insulars. Es crea com a
novetat el registre autonòmic de situacions de risc, únic a tota
la comunitat autònoma, i es disposa del Reglament unificat de
maltractament infantil de les Illes Balears per poder protegir
els menors d’aquesta comunitat autònoma. 

El títol V regula els menors infractors, treballant sempre
en la prevenció i en la reinserció així com també es vetlla pel
seu desenvolupament integral i la inserció social i familiar. A
grosso modo això molt millor desenvolupat, consellera. 

Respecte de les esmenes, n’hi havia 181 i se n’han
retirades 25, aprovades 60 de les quals 56 per unanimitat,
transaccionades 15, per tant, se n’han acceptades 75. Per tant,
si se n’han retirades 25 i acceptades 75 només n’hi ha 81
diguem-ne de rebutjades. Per tant, crec que s’ha intentat e l
consens, crec que sí ho hem demostrat que hi havia aquesta
voluntat, per tant, agraïm les paraules de la Sra. Sandra
Fernández, i també així com agraïm les aportacions de tots els
grups i del clima de feina així com l’ambient de diàleg.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, que eren 33
i en queden 8 de vives, tampoc no està malament, bé, moltes
vegades fan referència una mica a la seva ideologia respecte
de temes com perspectiva de família, informar la família si
tenen educació sexual, quan saben perfectament que això és
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als PGA de tots els centres escolars perquè és un tema que
sempre s’educa en això, o  estan en contra sembla de la
coeducació, l’anomenen igualtat. N’hi ha d’altres que sí són
més tècniques com, per exemple, la de coordinació amb un
sol referent, que és la Llei de serveis socials que ho ha de
desenvolupar i que diu que ha de tenir un sol professional de
referència. La revisió anual del pla estratègic ho consideram
una mica excessiu, així com altres terminis, per tant, ja ho
vàrem argumentar i vàrem parlar en ponència. 

Respecte de les dues vives que queden d’El Pi, la de dotar
els ajuntaments per dotar les competències ja hi és, se’ls dota.
L’altra, anomenar una persona defensora a tots els processos
de declaració de risc, diguem que al menor ja se li reconeix el
dret de ser oït, si s’ha d’anomenar un defensor a cada acte ho
consideram una mica com excessiu.

Les de la Sra. Xelo Huertas, bé, de 69 en queden 48 de
vives, són moltes, les hem debatudes en ponència i aquí,
evidentment, no tenim temps a debatre-les totes, però n’hi ha
clarament que, amb la paraules que vostè ha mencionat de la
Sra. Obrador, sí que demostren desconfiança envers
l’administració i altres que no fan valer el principi de l’interès
superior del menor, que aquesta llei sempre va en aquest
sentit, de l’interès superior del menor. Algunes són redundats
o una altra vegada amb terminis molt difícils de complir,
volem ser realistes. Altres no es varen poder aprovar perquè
crec que una va confondre la tutela amb la declaració de risc,
i la declaració es basa en un pla de feina pactat amb la família,
vull dir, quina garantia més vol si es pacta amb la família.

Què més...,

(Remor de veus)

... el procediment d’una resolució de tutela -puc acabar el meu
temps?- el procediment d’una resolució de tutela es presa
col·lectivament, és tramesa al fiscal, als pares, mares i poden
formular demanda, vull dir que aquí hi ha judici, hi ha
garanties, no hem de desconfiar tant crec.

Les de Ciutadans, que en queden 16 de vives, també s’ha
fet un esforç important, també estan una mica en consonància
amb la seva ideologia, una miqueta quant a tornar a informar
les famílies si són educats en educació sexual, aplicar la
perspectiva de família, crec que tenen una mica d’obsessió a
presentar l’assetjament escolar com el gran problema de
l’educació; de vegades els terminis també són impossibles,
llavors, exigències excessives en experiència per a
professionals; és a dir, cinc anys d’experiència, a part de totes
les titulacions que tenguin. 

Respecte de gravar les entrevistes que tant la Sra. Xelo
com després la Sra. Seijas també ho tenen, dir que la limitació
de gravar entrevistes i que després puguin servir a un sistema
judicial no depèn d’una llei sectorial d’infància i adolescència
sinó de les lleis que regulen el procés judicial, i en aquest
àmbit no tenim competències.

Què més, respecte dels menors estrangers, respecte dels
menors estrangers dir que precisament es protegeixen els
menors estrangers que vénen tot solets aquí, no tenen família,
com volen que els posen amb la família? I respecte dels altres
són iguals que la resta. 

Respecte de la Sra. Montse Seijas, que en queden 7 de
vives, a molts d’argumentaris ja..., coincideix tant amb la Sra.
Huertas com amb Ciudadanos en això, que qüestionen una
mica la feina dels professionals del Servei de Protecció del
Menor i mai no qüestionam els metges o sanitat o els
d’educació. Per tant, sembla que hi ha una desconfiança
bastant important.

Simplement dir que aquest llei esperam que serveixi per
protegir la humanitat més fràgil de la societat, els infants i els
adolescents, que també alhora són els més forts perquè són el
nostre futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, públic assistent, bé, no repetiré les virtuts de tota la
llei perquè la consellera ho ha fet esplèndidament i altres
grups parlamentaris també ho han fet. És evident que el
protagonista d’aquesta llei és el menor, és l’infant, és
l’adolescent i la llei s’articula per garantir els seus drets, els
drets del menor i l’atenció necessària per al ple
desenvolupament del menor com a persona.

En aquest sentit, crec que efectivament algunes... algun
llenguatge de sospita constant no crec que sigui oportú, no
crec que sigui adequat i no crec que sigui ajustat a la realitat. 

En qualsevol cas, em centraré especialment en allò que
hem abordat des de MÉS per Menorca, tot i que després també
vull fer una referència a les esmenes que queden vives d’altres
grups.

Bé, des del nostre grup hem presentat..., vam presentar
diverses esmenes i lògicament ens sentim satisfets perquè
totes d’alguna manera o altra han estat incorporades amb el
text original o bé negociant i transaccionant. És evident que la
llei autonòmica del 2006, integral d’atenció i dels drets de la
infància i adolescència, s’havia d’actualitzar, era necessari i
aquest govern ho ha tirat endavant i ho havia de fer per adaptar-
se a la legislació bàsica estatal -alguns grups, alguns portaveus
ho han esmentat-, també per adaptar-se als compromisos
internacionals, per adaptar-se als nous canvis socials i, com no
també, a la legislació autonòmica vigent.
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Val la pena recordar que al 2007 el nou estatut recull les
competències exclusives d’aquesta comunitat autònoma i
entre elles hi ha l’acció i benestar social, la protecció del
menors, la protecció social de les famílies, etc., i a més a més
estableix dins el mateix estatut la competència pròpia dels
consells insulars d’algunes d’aquestes competències
exclusives de la nostra comunitat, com pot ser la protecció a
la família, la tutela, acolliment i adopció de menors, entre
d’altres.

Açò sense oblidar que ja al 1997 a través d’una llei
d’atribució de competències es va traspassar del Govern al
consell la tutela, acolliment i adopció de menors, la funció
executiva i la gestió de les competències en aquest àmbit, de
forma detallada i que es recull també a aquest projecte de llei
perquè aquest projecte de llei efectivament també en una
disposició addicional, doncs actualitza i millora la redacció de
la llei que he esmentat sense alterar, açò sí, el seu contingut
essencial i que de fet pretenia una qüestió, que jo crec que era
nuclear, central al projecte de llei i era abordar de forma clara,
clarificar el tema competencial de les declaracions de risc per
facilitar, amb un objectiu clar que és el de facilitar, impulsar
la gestió de les declaracions de risc per part de l’administració
local i fer-ho finalment, com ha quedat redactat, via delegació
competencial del consell insular als ajuntaments amb el suport
del Govern.

Des de MÉS per Menorca, com dic, vam presentar
esmenes en aquest sentit per un tema també de clarificació
competencial i tot ells varen ser assumides i van precisar i
detallar aquestes qüestions. Bàsicament, les nostres esmenes
abordaven tres temes: el tema competencial que acab
d’esmentar, el tema de l’etapa primerenca d’atenció educativa
i després una disposició addicional que feia referència a les
parelles estables i al seu registre.

Com deia, el tema..., un dels objectius de la llei era aclarir,
precisar la distribució competencial, jo crec que ho fa i en
aquest sentit hi ha hagut, hem tingut un llarg debat en ponència
i també en comissió i crec que hem aconseguit respectar
l’esperit del projecte de llei, que era poder apropar-lo, posar
en valor l’element de proximitat i posar en valor també la tasca
de les administracions locals, no per l’àmbit de la prevenció
i la detecció, que açò lògicament ja ho feien i ho seguiran
fent, sinó en l’àmbit del que eren les declaracions de risc,
però en aquest cas a través de les esmenes i del debat que hem
tingut respectant l’àmbit competencial, és a dir, respectar que
cada illa té un ritme i un model diferent i que, per tant, perquè
aquest procés de delegació als ajuntaments es pugui fer doncs
hi hagi un vistiplau, una aprovació per part dels  consells
insulars i també una acceptació per part dels ajuntaments.

I en aquest sentit crec que hem fet una passa en positiu
respectant l’esperit, però també respectant la realitat diversa
de la nostra comunitat autònoma, que açò no sempre es fàcil,
eh?, amb les lleis que debatem i tiram endavant en aquesta
cambra.

El segon aspecte important i que vull també posar en valor
de les nostres esmenes fa referència a un tema que és ver que

avui ja ha tornat sortir i és una constant, deu ser positiu, i és el
tema de l’atenció primerenca des del vessant educatiu dels
infants. Hi ha diversos articles, l’article 35, dedicat al dret a
l’atenció primerenca, i creiem important que s’hagi pogut
incloure que, per raons d’inclusió, els infants escolaritzats
puguin rebre aquesta atenció de forma preferent als centres
educatius, per un tema d’inclusió, com deia, i també per un
tema d’eficiència en l’actuació.

 I també consideram molt positiva, lligada als
compromisos d’aquesta cambra, unànimes compromisos
d’aquesta cambra a favor de l’atenció educativa 0-3 anys, que
el Govern hagi d’impulsar iniciatives per assegurar que
l’oferta de places als serveis educatius sigui suficient perquè
tots els infants puguin ser escolaritzats si ho sol·liciten i si ho
demanen.

També, respecte a la disposició addicional a la qual em
referia com a aportació, ja sé que no és el tema nuclear, però
crec que és important, també posar-lo de manifest, que
modifica la llei de parelles estables, la Llei 18/2001, una llei
que vull recordar que va ser pionera en aquesta comunitat
autònoma en aquell moment perquè les parelles del mateix
sexe poguessin equiparar-se en drets i deures a les altres
parelles regides pel matrimoni, i a través de la modificació
permetem una cosa que des d’Europa se’ns reclama, que és
que també es puguin inscriure voluntàriament al registre les
parelles, els membres de les quals tenguin veïnatge
administratiu, es a dir, tenen empadronament a qualsevol dels
municipis i, per tant, açò les fa beneficiàries d’aquells drets,
d’aquells deures també que es derivin de la normativa
respectiva, per exemple, i  és l’exemple que se sol posar
habitualment, però també perquè té una transcendència
important com pot ser tenir accés a la pensió de viduïtat.

Respecte de les esmenes que han quedat vives i a les quals
nosaltres mantindrem el vot que vàrem tenir ja en ponència i
en comissió de no donar-hi suport, jo en diferenciaria dues,
moltes d’elles ja han estat esmentades, en dos grups, una
d’elles crec que és de diferent interpretació i de lectura tal
vegada més restrictiva -entenem els que donem suport al
projecte de llei- que fan alguns grups, no?

Per exemple, en el tema de l’acompanyament o
l’assistència d’un advocat. Nosaltres tenim clar que des dels
Serveis de Menors en tot e l procés de tramitació d’una
declaració de risc es pot, i de fet l’experiència parlant amb els
tècnics ho confirma, anar acompanyat; una altra cosa és que es
vulgui establir un text amb majors garanties, però açò és una
realitat, però crec que el text sí que garanteix una cosa i és
molt clara quan deixa clar que, i garanteix, que en el tràmit
d’audiència, abans que es produeixi la resolució es doni el
temps, es donin les garanties perquè es pugui recórrer amb
totes -insisteix- les garanties també si cal judicialment.

I en el mateix sentit de la lectura, en la qual no coincidim
i que jo crec que alguns grups han fet una lectura molt
restrictiva, em referiria també a la gravació de les entrevistes.
Una cosa és que... el tema de les entrevistes estigui recollit i
de fet, els casos aquells en què ja intervé el jutge, doncs
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aquest procés està regulat, és a dir, el jutge en qualsevol
moment pot sol·licitar i està regulat que es facin amb
garanties aquests enregistraments, però parlam de casos i
d’uns procediments que ja estan regulats; una altra cosa és que
açò es vulgui aplicar a la feina que es fa des de Menors, que és
el que en aquest cas alguns demanen, però els casos en què ho
necessiten, segurament són casos en què el jutge o en aquests
casos els tribunals han actuat ja des del primer moment.

Per tant, ja estan emparats per aquesta regulació i aquestes
garanties d’un enregistrament, cosa que demanar-li... al
procés... dels tècnics de Menors ho hagin de fer no ho veiem...
o almenys no compartim la visió d’aquests grups.

I després hi ha algunes qüestions, jo ja m’hi he referit,
quasi històriques i de..., ja ho he dit, d’aquesta divisió dreta-
esquerra que no coincidim i debats que podrien ser eterns,
no?, aquesta obsessió pel terme coeducació, que no agrada a
alguns grups, quan per a nosaltres parlar d’educació és parlar
sense cap dubte d’integració, de convivència, d’igualtat i
d’intentar combatre una cosa que tots compartim, o vull pensar
que compartim que és en la nostra societat evitar una educació
sexista, crec que la compartim, no?, perquè creiem que
segregar per sexe, però també per gènere o per color, per raça
o per classe social és una barbaritat, és una autèntica
animalada. I jo crec que no és aquest el camí, no crec que
aquest hagi de ser el camí perquè crec que tal vegada el camí
precisament és el d’aquell humanisme que totes aquestes
coses, doncs, de l’herència, del genoma, de l’animalitat, doncs
els deixa a un lloc i posa la persona per damunt de tot açò.

Nosaltres pensam que la lluita contra la violència masclista
ha de ser clara i l’educació ha d’estar al servei d’aquesta lluita
i, per tant, hem de ser clars amb el text i amb el redactat.

Tampoc no compartim tot aquest llenguatge d’aquella
sospita, en aquest cas sobre els centres educatius, ara els
afectats eren els tècnics de Menors, però també ho són
sospitosos els centres educatius i els professionals de
l’educació, de què tot allò que hagin d’informar en activitats
que tenguin a veure en prevenció de malalties, s’hagi de..., ara
es diu “informar”, el que posa darrera és un poc “demanar”,
però el text literal (...) és “informar”, quan jo crec que hem de
partir d’una cosa clara, el dret a la informació i el dret a ser
educat és un dret i un deure que a ningú no se’l pot privar. I un
centre educatiu no és administració, l’administració es troba
en tot cas a un centre. 

Però un centre educatiu és un centre on hi ha pares, on hi
ha professors, on hi ha administració, on hi ha alumnes que
estan organitzats en diferents òrgans, el consell escolar, el
claustre  de professors, que aproven el projecte educatiu de
centres, el pla anual i té uns continguts i aquells continguts
s’aproven des d’òrgans plurals. I per tant, no s’ha de demanar
permís constantment per si ara vull informar d’educació
sexual, en absolut, ha de formar part d’aquesta escola
democràtica que aposta no només pel procediment sinó també
pels valors democràtics; perquè si no l’obsessió darrera
sembla que és la informació sexual, però és que vostès no
saben el pitagòrics, ni la teoria de probabilitat darrera del que

hi pot haver. Doncs, si han de demanar també permís per fer
una activitat extraescolar sobre el pitagòrics o  la teoria de
probabilitats podria ser que tornaríem bojos. Però què diem?
Confiem amb els professionals de l’educació i els
professionals de l’educació i els pares poden parlar i han de
parlar. Si l’objectiu ara es vol desviar, que és bo que facin
feina junts?, que treballin i facin feina en l’àmbit de la
corresponsabilitat educativa? En aquests termes jo no ho he
llegit, però amb aquests termes coincidiria, que la família
s’impliqui més, però aquest no era el llenguatge que jo havia
llegit a les esmenes.

En qualsevol cas, però, és un debat per a mi que no és el
nuclear d’aquesta llei, el nuclear és la protecció del menor,
respectar, defensar els drets dels menors, i jo crec que aquesta
llei fa un avanç en positiu. Era imprescindible, ho ha fet aquest
Govern, posar-la al dia, ho sabem tots i crec que avui aquesta
actualització es fa, és més clara en l’àmbit competencial i, per
tant, jo crec que els ciutadans de les illes no només es poden
sentir contents, sinó que es sentiran més segurs en el respecte
als menors, que tots coincidim que ha de ser una prioritat.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tots els
assistents a aquest debat. Bé, és vera que hi ha hagut un alt grau
de consens, una harmonia en el debat en comissió d’aquesta
llei, i tot i que ha hagut aquest consens, hi ha hagut un seguit
d’esmenes que per a nosaltres han marcat unes línies
vermelles i que ens hi referirem amb més detall després.

Senyors del Partit Popular, vostès manifesten el seu suport
a una Llei d’infància i adolescència en aquest àmbit, en el
Parlament, i jo el que dic és que el paper ho aguanta tot, el
vertader suport s’ha de dur als àmbits del Govern i quan es
governa és quan es demostra realment la coherència del que
s’ha manifestat a nivell teòric. Vostès diuen que estan d’acord
i que volen garantir la protecció dels menors, però han de ser
coherents i han de ser conscients del que diuen i no sempre
això es transmet quan intenten governar.

Jo no em vull referir a les pretensions d’aquesta llei en els
aspectes que consideram que són més rellevants, com podrien
ser reforçar el nivell d’atenció primària, protegir els nins i
nines LGTIB, que pateixen discriminació per la seva condició
sexual, de com garantir els drets de nins i nines a tenir una
família, a garantir l’adopció i l’acolliment familiar de qualitat,
per tal que aquestes siguin experiències positives en la vida
familiar. A desenvolupar programes d’atenció als nins i nines
en situació de risc i poder mantenir, quan sigui possible, els
menors a les seves famílies. De plantejar una legislació que
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contempli com fer efectiva la participació de la infància com
a subjectes actius i no sols com a objectes de protecció. De
com protegir i actuar, per protegir especialment els menors
estrangers, els més vulnerables d’entre els vulnerables.

I aquesta llei també parlar de protegir de la violència als
infants i aquí crec que és convenient fer una aturada i referir-
nos al que jo deia al començament de la meva intervenció, a la
coherència. Sra. Fernández, és necessari fer una aturada per
deixar en evidència les incoherències del Partit Popular, que
és capaç de donar suport a una Llei de protecció de la infància,
al mateix temps que rep el suport de l’extrema dreta
negacionista de la violència de gènere i de les lleis que
protegeixen les dones víctimes i dels seus fills. Sra.
Fernández, aquí s’ha de demostrar la coherència, vostès
malauradament han propiciat que el pacte d’Estat contra la
violència de gènere sigui amenaçat, posat en perill, utilitzat
com a moneda de canvi per aconseguir accedir al govern;
senyors del Partit Popular, intentar governar és legítim, però
governar del braç d’una ideologia reaccionària, d’extrema
dreta que pretén eliminar drets  per protegir les dones i els
seus fills  i  f illes víctimes de la violència masclista, és
senzillament inadmissible.

És cert que durant la tramitació  parlamentària d’aquesta
llei, com he dit abans, hem arribat a un alt grau de consens, un
alt grau de consens que sols s’ha romput quan s’ha tocat la
fibra ideològica de la dreta, i em referiré concretament a dues
esmenes: no hi ha hagut consens per aprovar l’esmena que no
accepta de cap manera que els programes d’educació per a la
salut, l’anticoncepció, les malalties de transmissió sexual i
programes d’educació afectivosexual, arribin a l’alumnat sense
passar pel filtre de les famílies. Saben vostès senyors del
Partit Popular a quina edat comencen els joves a iniciar-se en
el consum de la pornografia per internet? Als 14 anys. Jo crec
que les famílies han de col·laborar amb els docents per
desenvolupar la formació afectivosexual, perquè les
conseqüències de no tenir aquesta formació seran directament
proporcionals als models de sexualitat que vegin a les
pantalles dels seus mòbils o dels seus ordinadors, dominació,
masclisme, menyspreu cap a la dona i a la incapacitat de viure
una sexualitat que garanteixi el respecte i l’amor.

Vostès haurien de donar suport als docents, als
especialistes, que són els que poden arribar als joves i canviar
la manera d’obtenir informació del que més els interessa o
preocupa. Però no, vostès s’estimen més donar suport, per
exemple, a l’Institut Balear de la Família, que ja ha anunciat
que posarà una denúncia d’aquesta llei davant el Defensor del
Poble.

Tampoc no hi ha hagut consens i hem rebutjat l’esmena del
Partit Popular, que proposava canviar el terme de
“coeducació” per “educació per a la igualtat”. Mirin, que tots
som iguals i que tots tenim el mateix dret està reconegut a la
Constitució, significa això realment que som iguals? Jo crec
que no, és evident que no, perquè la desigualtat és un concepte
cultural que es transmet de generació en generació, des d’una
concepció de família patriarcal i per tal de trencar la
transmissió de la desigualtat, s’ha d’educar en valors de

respecte, de tolerància, de diàleg i d’igualtat. Aquests valors
són els que es treballen des de la coeducació. Però a vostès
l’educació en igualtat és acceptar l’escola segregada, separar
els nins i les nines de les aules? Es veu que sí. 

Tampoc no hi ha hagut acord davant d’un grapat d’esmenes
presentades per la Sra. Xelo Huertas, i ja que m’ha citat li diré
que mantenc la meva posició, la posició que vaig defensar
durant la presentació d’aquella proposició no de llei que
tractava bàsicament del mateix que ha tractat vostè a les seves
esmenes, i que sistemàticament ha vengut qüestionant durant
aquesta legislatura la feina feta durant molts anys per les
entitats de protecció de menors i pels professionals que hi
treballen, s’han posat en dubte els criteris que garanteixen la
transparència dels expedients que es tramiten donant pàbul a
una sèrie de denúncies que no han prosperat judicialment.

És cert que des del Govern es treballa en millorar la
coordinació en tècnica amb les famílies i també que s’han
cercat espais que generin més confiança entre els progenitors
i els professionals, i aquesta llei ho ha demostrat, tot es pot
millorar, però generar desconfiança cap al sistema de
protecció de menors, posant l’accent a l’interès que tenen els
progenitors per sobre de l’accent que ha de tenir l’interès
superior dels infants, no es pot admetre de cap de les maneres.

En relació  amb un dels temes més debatut durant la
ponència i per ser positius en aquesta declaració dir-los que
les declaracions de risc, que per a nosaltres és, aquest articulat
que fa referència a les declaracions de risc, per a nosaltres és
la columna vertebral que pot prevenir millor les situacions de
risc que pateixen els infants, dir que nosaltres hem defensat
que és des de l’atenció comunitària, des dels serveis socials
municipals, on es pot actuar de manera més ràpida, més
efectiva per realitzar un informe de valoració i també per
plantejar el pla d’actuació per eliminar aquests riscs que poden
patir els menors. La proximitat dels treballadors socials amb
les famílies, la coordinació del treball social amb les escoles,
amb els docents, amb els sanitaris, dóna una informació que
no es té des d’altres instàncies administratives.

L’article 73 va quedar finalment redactat de manera que la
competència continua sent exercida pels consells insulars,
però que aquests podran delegar en els ajuntaments totes les
actuacions materials, tècniques i jurídiques per realitzar les
valoracions de risc. Esperam, confiam, en què es pugui fer
efectiva la delegació d’aquesta competència i que la majoria
d’ajuntaments assumeixin aquesta responsabilitat en benefici
dels infants i adolescents que pateixen situacions de
desprotecció, i també esperam que aquesta competència
siguin ben dotada, amb recursos suficients per poder complir
el mandat de protegir els infants i adolescents de les nostres
illes.

A la resta d’esmenes no m’hi referiré, els companys s’hi
han referit de manera general i també de manera particular,
nosaltres mantindrem el mateix sentit del vot. No m’estendré
més. 
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Vull agrair a les entitats que han treballat per arribar a tenir
aquest text i també volia fer una referència especial a la
Comissió de seguiment del pacte per la infància, una comissió
que ha treballat prou de la mà de les entitats, d’UNICEF, i
demanar que continuïn treballant durant la propera legislatura,
i esper que així serà, perquè tots hem pogut aportar les nostres
idees de com millorar les estratègies de suport de la infància
i pensam que el Parlament o els diputats també poden aportar
les seves propostes perquè això sigui una realitat i perquè es
pugui millorar el benestar dels infants d’aquesta comunitat.

Res més. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de rèpliques, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sandra
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente, si me permite intervendré
desde aquí. En primer lugar, decirle, Sra. Obrador, que yo me
he equivocado antes con los papeles, pero usted creo que se
ha equivocado completamente de debate, se ha desubicado.

(Alguns aplaudiments)

Me gustaría destacar, que no lo he hecho en mi primera
intervención, y que sí lo han hecho algunos portavoces que han
continuado con sus intervenciones, el consenso alcanzado
respecto a la competencia en la declaración de riesgo, que era
una enmienda que nosotros habíamos presentado,
compartiendo la intención y los beneficios que puede suponer
que la declaración de riesgo la hagan los ayuntamientos,
creíamos que tal y como salió el texto original que era una
imposición y traspasaba por imposición, como digo, esta
competencia a los ayuntamientos, que hasta ahora la tienen los
consejos insulares, creíamos que no era adecuada, creíamos
que debíamos respectar tanto la autonomía de los consejos
insulares como la de los ayuntamientos y también tener en
cuenta que nuestra realidad competencial es diferente a la del
resto de España, y en este sentido estamos muy satisfechos
del consenso alcanzado, se ha establecido un marco en el que
se podrá delegar y se ha reforzado que el Govern pueda
realizar todo este refuerzo de la infraestructura de los
servicios de atención comunitaria de los ayuntamientos para
que puedan asumir realmente esta competencia. En este
sentido sí que quería destacar y valorar este consenso.

Respecto a las enmiendas que hemos presentado, que han
hecho referencia algunos portavoces, la Sra. Vilaret hablaba
que, bueno, nuestra ideología nos llevaba a presentar
determinadas enmiendas, evidentemente que nos lleva a
presentarlas, pero usted hablaba, por ejemplo, de introducir la
perspectiva de familia, pero recordarle, lo he dicho antes, la
perspectiva de familia la recogen ustedes en la ley, una ley
hecha por su govern y que aprobamos aquí recientemente, que

es la Ley de familia, ustedes ya recogen la perspectiva de
familia. La Ley de igualdad recoge la perspectiva de género,
la Ley de familia la perspectiva de familia y nosotros lo que
pedimos es que la Ley de infancia recoja también estas dos
perspectivas a la hora de planificar las políticas infancia;
creemos que es algo completamente normal. Es que en el
debate en la ponencia todos hemos estado de acuerdo que el
desarrollo de un niño es mucho mejor si se puede hacer, y no
es perjudicial para él por determinados casos, en un entorno
familiar; pues ¡qué mejor que introducir la perspectiva de
familia! Así que no entendemos este empeño por votarnos en
contra. 

Respecto a informar a los padres de diferentes programas
o campañas que se puedan hacer en los centros educativos,
bueno, por una parte la Sra. Vilaret decía que esto ya se hace,
con lo cual no entendemos entonces porque no se recoge en
la ley, otros nos hablaban como si nosotros quisiésemos pedir
permiso, etc., leánse la enmienda, simplemente pone informar
a los padres; que ustedes ya piensen que tenemos una serie de
motivaciones y demás, es su problema, ¿qué problema tienen
con informar a los padres de las campañas o la información
que se pueda dar a sus hijos? De verdad que creo que el
problema ideológico, entre comillas, como decía la Sra.
Vilaret, lo tienen ustedes. 

(Alguns aplaudiments)

Respecto a cuando hablábamos de la enmienda al artículo
6, que es la que habla de los menores de edad extranjeros, yo
les pediría que se vuelvan a leer el artículo porque el artículo
en ningún momento hace referencia a menores extranjeros
que estén solos, que estén no acompañados, el artículo 6 es
una referencia a las persones menores de edad extranjeras en
general, con lo cual creo que nuestra enmienda tendría total
cabida en este artículo  6 que, vuelvo a repetir, no habla de
menores no acompañados, es una regulación general para
cualquier menor extranjero. Y por eso, creemos que nuestra
enmienda sí que beneficiaría y mejoraría esta ley.

En cualquier caso, a pesar de que, como vemos, parece que
no nos van a aprobar el resto de enmiendas, sí que nos vamos
a quedar con lo positivo, con haber podido consensuar o
transaccionar el resto de nuestras enmiendas así como las de
otros grupos parlamentarios, que vamos a aprobar
previsiblemente en breve una ley que, como hemos dicho
antes, es una ley muy importante para nuestra comunidad
autónoma, para los niños, para las niñas y para los
adolescentes de nuestra comunidad, pero que ahora va a
requerir un esfuerzo muy importante por parte del Govern, por
parte del resto de administraciones públicas de nuestra
comunidad autónoma, las actuales y las que vengan en un
futuro, y en este sentido nosotros pedimos que evidentemente
este compromiso se pueda mantener.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARES, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, molt breument. La Sra. Vilaret ha parlat
de l’esmena que deman que es nomeni un defensor o una
defensora del nin o adolescent, que era una complicació;
nosaltres demanam en els casos allà on sigui necessari,
evidentment no generalitzam a tots els casos, però sí que hi
pot haver qualque cas concret que seria bo tenir un defensor
o una defensora d’aquest menor. Evidentment que els nins
tenen dret, i així ho marca la llei, de poder explicar o donar les
explicacions que siguin pertinents.

Pel que fa referència a l’altra esmena, que m’han dit que ja
es contempla, parlam de l’article 73, on es parla de les
competències dels ajuntaments, i vostès saben, com a partit
municipalista que som, que defensam que el personal i els
recursos que necessiti l’ajuntament es dotin perquè estam
cansats de veure lleis que obliguen els ajuntaments a fer una
sèrie de coses, a fer una sèrie d’obligacions en les seves
funcions i després no se’ls dota. Per tant, d’aquí l’esmena que
ens agradaria que es pogués concretar si tanmateix, com vostè
diu, es té en compte.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Faré la meva intervenció des d’aquí. Bé,
en primer lloc vull dir a la Sra. Maicas que si és un gran dia
perquè s’aproven lleis com a xurros, esper que no sigui per
això, esper que sigui perquè siguin lleis que beneficien la
ciutadania perquè si no... la manera en què ho ha dit ha semblat
que només era perquè se n’havien aprovades moltes,
independentment del que diguessin.

Quant a MÉS per Mallorca, en el tema d’oïts i escoltats,
Sra. Vilaret, vostè sap que això es troba a la Llei 8/2015 i que
això és una adaptació a aquesta llei, des de la qual... també en
parlaria jo molta estona.

Si li sembla que de 69 esmenes, en quedin 49 vives, això
és consens, a part de les que he retirat, a mi sincerament no
m’ho sembla. A més, li dic el mateix que he dit abans: que
eren tot esmenes que donaven més garantia jurídica.

Vostès..., que la informació es doni per escrit no els va bé,
que vagi acompanyada la família amb un assessor no els va bé,
que una persona major de 16 anys pugui accedir al seu informe

no els va bé; és a dir, tot això ho han votat vostès en contra,
són esmenes que jo havia presentat i que no estan votades.

I ja per no dir el tema de la gent de pocs recursos, que no
pot ser un motiu, però després resulta que amb altres sí que ho
és un motiu, no ho entenc, si els pocs recursos no es
discriminatori no ho pot ser ni en altres aspectes..., és a dir, ni
tot sol, i això també vostès no... m’han negat aquesta esmena,
l’han rebutjada.

Quant al fet que qüestionam, és clar que qüestionam els
metges i les infermeres i tothom i és que qui no ho qüestioni
tot va molt malament en aquesta vida, eh?, perquè en aquesta
vida s’han de qüestionar les coses per poder anar endavant, si
no... poca cosa faran.

Però bé, estic espantada perquè sembla que vostès no
s’equivoquen, i jo  sí que m’equivoc, ara, quan les coses les
faig amb més garanties, idò m’equivoc menys i és de l’únic
que es tracta.

Quant al Sr. Martí, que diu que sí que es pot anar
acompanyat d’un professional, bé, totes les esmenes que he
posat en aquest sentit, d’un mediador, d’un professional han
estat rebutjades i vostè hi ha votat en contra també. Per tant,
no ho entenc molt bé.

Sra. Obrador, el que li he dit ho va dir vostè a la comissió
d’aquesta llei, no ho va dir a la PNL, eh?, ho va dir a la
comissió d’aquesta llei, no, és que com vostè ha dit que es
mantenia en allò que havia dit a la proposició no de llei, li
aclareix que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ho va dir vostè en aquesta llei, no fa... no en el mes de març.

I una vegada més vostè interpreta les meves paraules, per
què jo el que he dit, i li ho diré una altra vegada ben claret per
veure si li queda... que jo no dubtava que la major part de la
feina dels Serveis Socials és la que toca i que es fa de bona fe,
però les garanties les cercam per a aquelles minories de casos
en què no és així. No estic dubtant sistemàticament de tot i de
tothom, simplement qüestion que hi ha coses que s’haurien de
fer millor i donar més garanties jurídiques, és l’únic que vull,
donar garanties jurídiques, s i no vaig en contra de ningú,
només...., el que passa és que a vostès sembla que les garanties
jurídiques els agraden poc.

I també m’agradaria que a la seva rèplica... si em pot
explicar què és l’interès superior del menor d’una manera
objectiva i mesurable, que no sigui subjectiva, perquè si és
subjectiva ja anam malament, necessit que m’ho expliqui a
veure si tots ens assabentam de què és l’interès superior del
menor, perquè... i que el puguin mesurar i que puguem dir:
“això és objectiu, és vera, això i això”. Crec que ho té un poc
difícil, però bé...

I ara quant a la disposició setena bis, que em sembla que és
una mesura electoral clara i que han tornat vostès, una altra
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vegada, a utilitzar una llei que res no tenia a veure per
modificar-ne una altra, crec que quelcom del que vostès es
queixaven molt a l’anterior legislatura, els dic que votaré a
favor perquè és una llei que beneficia la gent que es troba en
situació o en possible risc d’exclusió social i per això la
votaré a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn de contrarèpliques,
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, no afegiré molt més del que ja
he dit, simplement vull contestar a la Sra. Xelo Huertas, és
evident que vostè té una visió molt distorsionada de la realitat
doncs que ha estat evidenciat i ha estat patent amb la quantitat
d’esmenes que ha presentat i la quantitat d’esmenes que han
quedat pel camí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

De totes maneres, li he de dir que igualment...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

... veig que té la mateixa visió que amb la resta de lleis que
s’han aprovat avui que per a tots nosaltres han estat molt
importants, però ja veig que té la mateixa visió distorsionada
per a tot.

Torn agrair el consens en aquesta llei i agrair a tots els
grups parlamentaris el suport que li donen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, ho faré des d’aquí mateix. A veure,
respecte de la Sra. Sandra Fernández, jo no he dit que informin
els pares, jo dic que la informació és a la programació general,
és a dir, qualsevol centre té una programació i això hi és i, a
més, és obligació fer educació sexual; per tant, és que no
importa que s’informi, és a dir, podem cridar ben fort:
“sempre es farà” perquè és així, perquè toca fer-se. Per tant,
no és que s’informi, no és que es faci un acte positiu

d’informar de, sinó que ja hi és, igual que té accés als
currículums.

Després, respecte dels menors estrangers, fa referència als
estrangers que vénen sense família i la resta són tractats
exactament igual que qualsevol menor. 

Respecte d’El Pi, dir que fins que no hi hagi els  equips
territorialitzats no s’han de fer les declaracions de risc. Per
tant, Maria Antònia Sureda...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...d’acord, és igual, bé, ja es dóna per suposat que li he
respost... 

Senyora...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, deia que fins que no hi hagi els equips territorialitzats no
es fan les declaracions de risc. Per tant, fins que no es té la
dotació no es fa la declaració de risc, per tant, se suposa que
estan dotats i econòmicament també, d’acord?

La informació, Sra. Xelo, es dóna... Huertas, es dóna per
escrit, eh?, és una resolució, els pares poden anar amb qui
vulguin i també especialment amb advocat, evidentment.

I respecte de l’article 6, que crec que fa referència al Partit
Popular, dels menors estrangers, també era per evitar el que es
va fer a la legislatura passada de retirar la targeta sanitària als
menors si els seus pares no tenien permís de residència, era
una mica garantir això.

I crec que res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vilaret. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervindré, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, Sra.
Fernández, jo he fet el debat que volia fer, m’he centrat en
aquelles esmenes que més em varen preocupar del que vostès
varen proposar i de les que va proposar la Sra. Xelo Huertas,
i aquest ha estat el meu debat, una altra cosa és que jo els
demani coherència, perquè és molt fàcil donar suport a les
famílies vulnerables, als nins vulnerables en situació de risc
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des del seu escó. Perquè jo li vull recordar, Sra. Fernández, li
vull recordar que durant la seva legislatura, durant el temps de
crisi el seu partit, el Grup Parlamentari Popular i el seu govern
varen aplicar les majors retallades de les famílies i  dels
serveis públics que rebien aquestes amb una situació
d’empitjorament de la feina i una situació molt dura per a les
famílies i per als seus fills; retalls en sanitat, retalls en
educació, retalls en serveis socials. Per això és que els deman
coherència quan s’asseuen aquí a l’oposició, però també quan
han governat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Una vegada esgotat el debat de les
esmenes, passam a les votacions. Votació de les esmenes.
Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular 11464.
Votam. 

23 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, 11459. Votam. 

22 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, 11460 i 11477.
Votam. 

21 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions. 

Seguim amb les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
11462, 11467 i 11469. Votam.

19 vots a favor; 34 en contra i cap abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Popular, 11484. Votam. 

19 vots a favor; 29 en contra i 5 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, 11520. Votam.

6 vots a favor; 28 en contra i 19 abstencions. 

Seguim amb El Pi, 11522. Votam.

6 vots a favor; 28 en contra i 19 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, de la
Sra. Huertas, 11584 i 11544. Votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 2 abstencions. 

Seguim amb la Sra. Huertas, 11532, 11539, 11569,
11592, 11575 i 11578. Votam.

22 vots a favor; 28 en contra i 3 abstencions.

Seguim amb la Sra. Huertas, 11536, 11537, 11538,
11540, 11542, 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. Votam.

3 vots a favor; 48 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb la Sra. Huertas, la 11531, 11533, 11534,
11587, 11547, 11564 i 11568. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 19 abstencions. 

Seguim amb la Sra. Huertas, 11548, 11555 i 11596.
Votam.

3 vots a favor; 28 en contra i 22 abstencions.

Seguim amb la Sra. Huertas, 11577. Votam.

3 vots a favor; 28 en contra i 22 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, 11620. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció. 

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11608
i 11616. Votam.

21 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions. 

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11615
i 11597. Votam. 

4 vots a favor; 49 en contra i cap abstenció. 

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11605.
Votam. 

4 vots a favor; 32 en contra i 17 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11602
i 11606. Votam.

4 vots a favor; 29 en contra i 20 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11609,
11610, 11598, 11603 i 11604. Votam.

2 vots a favor; 51 en contra i cap abstenció.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, 11607,
11612 i 11617. Votam.

2 vots a favor; 33 en contra i 16 abstencions.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, aquesta vegada de
la Sra. Seijas, 11626, 11645 i 11644. Votam. 
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3 vots a favor; 48 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb la Sra. Seijas, 11623 i 11622. Votam.

3 vots a favor; 48 en contra i 2 abstencions.

Seguim amb la Sra. Seijas, 11621. Votam. 

3 vots a favor; 31 en contra i 19 abstencions.

Seguim amb la Sra. Seijas, 11629. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 20 abstencions.

Passam a la votació dels articles, disposicions i
l’exposició de motius...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Presidente, si se pudiera votar por separado el artículo 4
y 128 del resto.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, d’acord. El 4 i el 128 pot ser conjunta, Sra. Ballester?
Pot ser conjunta? Passam a la votació de l’article 4 i 128.
Votam.

49 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció. 

Ara passam a la votació dels articles 17, 35 i 129. Votam.

53 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació dels articles...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

¿Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Los artículos 97, 110 y 124. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació dels articles 97, 110 i 124.
Votam.

48 vots a favor; 4 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la resta dels articles, el 18, 62, 91,
102, 106, 109, 112, 114, 119, 142, 144, 147,152 i 188.
Votam.

51 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació dels articles...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

¿Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Ballester?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El artículo 107 por separado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a la votació de l’article 107. Votam. 

49 vots a favor; 2 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la resta d’articles, 23, 34, 105 i
108. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Votació de l’article 73. Votam.

48 vots a favor; 2 en contra i 3 abstencions. 

Votació dels articles 30 i 42. Votam.

34 vots a favor; 17 en contra i 2 abstencions.

Article 80. Votam.

35 vots a favor; 1 en contra i 17 abstencions.

Article 5. Votam.

32 vots a favor; 21 en contra i cap abstenció.

Article 6. Votam.

33 vots a favor; 2 en contra i 17 abstencions.

Sra. Ballester digui?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El artículo 125 por separado, por favor.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la votació de l’article 125. Votam.

32 vots a favor; 4 en contra i 17 abstencions.
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Passam a la votació de la resta d’articles 12, 101, 150 i
154. Votam.

34 vots a favor; 1 en contra i 17 abstencions.

Votació dels articles 3 i 25. Votam.

34 vots a favor; 2 en contra i 17 abstencions.

Votació dels articles..., sí Sra. Ballester digui?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

El artículo 99 y la exposición de motivos por separado, el
99 por una parte y la exposición de motivos por otra.

EL SR. PRESIDENT:

Dues votacions, d’acord.

Passam a la votació de l’article 99. Votam.

32 vots a favor; 2 en contra i 19 abstencions.

Passam a la votació de l’exposició de motius. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 21 abstencions.

I ara passam a la votació de la resta, que serien els articles
39 i 126 i la disposició addicional novena. Votam.

34 vots a favor; cap en contra i 19 abstencions.

Passam a la votació de l’article 22. Votam.

31 vots a favor, cap en contra i 22 abstencions.

Doncs passam a la votació dels articles, disposicions i
denominacions als quals no s’hi mantenen esmenes.

Votació de la disposició final setena bis. Votam.

48 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Passam a la següent votació. Algú vol votació separada
d’algun...?, no. Dons ho diré de forma reduïda, d’acord?

(Algunes rialles i remor de veus)

Passam a votar la resta d’articles, denominacions de títols,
capítols, seccions, disposicions addicionals, transitòries,
derogatòria, finals, denominació del projecte de llei i l’índex
del projecte de llei. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Doncs, una vegada acabada la votació, es faculten els
Serveis Jurídics de la Cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries, per tal que la llei en
qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
Presidència proclama aprovada la Llei d’atenció i els drets de
la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Silenci per favor, silenci.
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