Parlament de les Illes Balears
RGE: 8580/2020 - 20/05/2020 10:49
EPI113885

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

20 de maig del 2020

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Enric CASANOVA I PEIRÓ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Maria Esperança SANS I REGIS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Plataforma d’interrelació de voluntariat.
Contingut de la iniciativa :
Amb la situació creada per la crisi de la covid-19, s’han posat de manifest, encara més, que la
tasca del voluntariat és imprescindible per poder seguir pel desenvolupament social i permet el
desenvolupament d’activitats i accions per part d’Adminstracions , empreses, entitats, col.lectius
que, sense aquesta participació del voluntariat moltes vegades resultarien impossibles de
realitzar i que, moltes vegades arriben allà on l’Administració no pot arribar.
Amb l’aprovació de la llei del voluntariat de 2019 es va actualitzar i es va adaptar la llei de 1998 i
es va posar al voluntariat al plànol que li correspon, desenvolupant tots aquells aspectes per a
que la tasca del voluntariat sigui reconeguda socialment i reunieixi les condicions de seguretat
jurídica que requereix.
La situació d’alarma sanitària que estem vivint, ha posat de manifest la necessitat d’un
reconeixement social a la tasca i projectes desenvolupats per part del voluntariat i ha facilitat una
major visibilització social del col·lectiu, però també ha posat de manifest la necessitat de tenir una
xarxa
d’interrelació que permeti i faciliti la col·laboració entre ONG,s i
les diferents
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Administracions.

L’acció del voluntariat reforça la feina feta per arribar a un desenvolupament sostenible i així ho
posaren de manifest a la presentació de l’Agenda 2030 i els ODS on es constata que són
voluntaris i l’acció del voluntariat el que permet que puguem involucrar cada vegada a més
persones en la planificació local i en l’acció per a complir amb l’Agenda2030 i en l’assoliment dels
17 ODS per posar fi a la pobreça, la injustícia i escometre el canvi climàtic
A l’informe “Camí de la dignitat 2030” de l’ONU ja es diu :
“Mentre procurem crear la capacitat i impulsar l'aplicació de la nova agenda, les activitats
voluntàries poden passar a ser un altre poderós mitjà per a l'aplicació de l'agenda en diferents
sectors. El voluntariat pot contribuir a ampliar i mobilitzar les societats i aconseguir la participació
de les persones en la planificació i l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a
nivell nacional. a més, els grups de voluntaris poden ajudar a adaptar la nova agenda a nivell local
proporcionant nous espais d'interacció entre els governs i les persones orientats a l'adopció de
mesures concretes, susceptibles d'aplicar en major escala”.
Aquesta argumentació fa que des de l’Administració s’hagi de pensar en aquest col·lectiu i en la
manera de facilitar el desenvolupament d’aquest moviment o moviments de manera que es
permeti la interactuació als diferents àmbits i el retorn de la seva activitat en forma de
desenvolupament i de progrés.
Ara bé, tal com ha quedat palès amb les situacions extraordinàries viscudes als darrers dies,
moltes vegades, tant sigui per part de l’Administració, com per part d’ONG,s o empreses, es
volen engegar projectes importants per als quals es necessita la participació activa de voluntariat
que ajudi a l’obtenció d’uns millors resultats. Per això, cal fer feina envers la possibilitat de crear
un “cos” de voluntaris disposats a participar en diferents projectes, accions o actuacions. També
cal tenir les eines necessàries per poder facilitar el contacte entre aquelles entitats i els propis
voluntaris per a què de manera ràpida i eficaç es puguin interconnectar les necessitats que puguin
sorgir amb els interessos o preferències dels propis voluntaris.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir amb el
desplegament de la llei de voluntariat 11 /2019 en els seus diferents apartats.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar el
desenvolupament d’una eina que permeti, per una part l’apropament i captació de voluntaris i, per
altra, poder facilitar la interrelació entre els diferents grups de voluntaris amb les entitats públiques
o privades facilitant el desenvolupament de projectes de caràcter conjunt
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a facilitar el desenvolupament d’una
plataforma de voluntariat on es pugui interrelacionar aquest col·lectiu a nivell nacional i Europeu.

Enric CASANOVA I PEIRÓ

Maria Esperança SANS I REGIS Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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Assabentament grup,
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Silvia CANO I JUAN
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