DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
D.L.P.M. 770-1987

Fq .Con.núm.33! 27

III Legislatura

Any 1994

Número 136/fasc icle 1

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera.

Sessió extraordinaria celebrada dia 13 de desembre del 1994.
Lloc de celebració: Seu del Parlament
SUMARI
'.

1.- MOCIONS:
I) RGE núm. 5057/94, presentada pe! Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a accions del Covern de Les lLles
Balears per prevenir el contagi de la sida (derivada del debat de la Interpel'lació RCE núm. 2668/941.

5638

21 RCE núm. 5096/94, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla general de carreteres de la
Comunüar Autónoma (derivada del debat de la Incerpel 'lació RCE núm. 3518/94).

5646

RCE núm. 5097/94, presentada pel Crup Parlamemari SOCIALISTA. relativa a gestió de les compelcncies de
menors (derivada del debal de la Interpel'lació RCE núm. 3517/94).

5653

3)

5638

DlARI DE SESSIONS / Núm. 136/ fascic1e 11 13 de desembre del 1994

Il.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RCE núm. 1539/94, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a modificació deis reíaIs decrelS
551/1985 i 20/1 988.

5662

2) RCE núm. 4580/94, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a retorn per part del conseller
de Comerf i 1ndústria de la despesa económica estalviada des del dia 1 de setembre del 1991 en residencia
personal: lloguer, telefon, electricitat i gas.
Fascicle 2
3) RCE núm. 4958/94, presemada pel Crup ParLamentari SOCiALISTA, relativa a contractacions en la gestió del
fUllIr parc de s 'Albufera des Crau .
Fascicle 2
41 RCE núm. 1627/94, presentada pe[ Crup ParLamentari PSM i EEM, reLativa a adopció de mesures per taL de
prohibir La pesca amb xarxes de deriva.
Fascicle 2
51 RCE núm. 1650/94 , presentada p e[ Crup ParLamentari PSM i EEM. reLaliJla a ['incendi de ['allLOcar que transportava escolars a ['ínslÍlul d 'Ana ..
Fascicle 2
111.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUM?TES INSTlTUCIONALS 1 CENERALS DE LA
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TECNICA INTERINSULAR EX? 3-94/PCTI-0002, RGE núm, 2616/94,
reLalÍFa a atribu ció de compe/encies a[s cOl/.se lLs insu[ars ell maleria de patrimolli historie. promoció sociocuLtural, animació sociocuLtural. diposit legal de [libres i espo ns.
Fascicle 2

EL SR . PRESIDENT:

EL SR. PR E SIDENT:

Sres . i Srs. Diputats . Bon dia a tots. Comen¡;;a la sessió.
1.1) MOCIÓ RGE núm. 5057/94, presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a accions del Govern de
les Illes Balears per prevenir el contagi de la sida (derivada
del debat de la Interpel'lació RGE núm. 2668/94).

El primer punt de I'ordre del dia correspon a mocions.
Comen¡;;arem amb la 5057, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a accions del Govern de les Illes
Balears per prevenir el contagi de la sida. Té la paraula, pel
grup proposant, el diputat Sr. Sampol. Prec silenci als diputats, per favor.
EL SR . SAlVIPOL 1 MAS:
Gracies. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
EL SR. PRESID E NT:

'.

Sr. Moll, per favor, pot donar lectura al text de la moció?

Per favor. Sr. Moll. Prec silenci als diputats. ja que és
impossible. sois. seguir la lectura que dóna el Sr. Moll
elel text de la moció, per favor . Sr. Moll, continu'i.
E L SR. SECRETARI SE GON :
Facilitar I'accés a program es ele manteniment amb
metadona, incrementant un 25 % les places de tI-actament o
Segon: elaborar programes d'intercanví de xeringues
i dispensació de preservatius que ajudin a modificar els
habits deIs toxicomans i prevenir el contagi de malalties.
Tercer: donar prioritat a l'ajuda als col ·lectius d ' usuaris de drogues que no realitzin activitats laborals. S'hi
inclouran programes específícs que fomentin la reinserció laboral de dones que exerceixen la prostitució.
Quart: dotar de recursos els toxicomans per tal que
tenguin accés als medicaments i vacunes necessaries per
preservar la salut.

EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"Per a I'exercici de 1995, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat Autonoma a:
Primer: facilitar 1'accés a programes de manteniment amb
metadon a ...

Cinque: facilitar I'accés deIs toxicomans a centres de
tractament i centres d 'assitencia primaria suprimint les
lIi stes d'espera.
Sise: crear un centre de desintoxicació per a alcoholics.
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Sete: incloure en els programes del salari social deis malalts seropositius que les requereixin -supos que deu voler
"els malalts seropositius que les requereixin".
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destinats a combatre la drogaaddicció, i també els mitjans de tractament. Combatre la drogaaddicció és combatre la sida. Atendre els drogaaddictes és prevenir el
contagi de la sida. .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mol\. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i S\·s. Oiputats. No repetirem
les estadístiques, les xifres que ja varen sortir a lJum a la
passada interpel'lació, sinó que avui ja intentarem concretar
les pro postes que, des de la nostra optica, s' haurien d'impulsal' eles elel Govern ele les Illes Ba lears. És evident que, en el
tema de la e1rogaaddicció. com a primera cO l1seqüencia del
contagi ele la sida, s'actua -no he m el e dir que no es fa abso lutament res-, pero sí que clei elll. a la passaela interpel'laci ó
que aportavem una visió. tal vega cl :1 lIn poc ll1és crítica,
com a mínim o d'un col'lectiu lJu c treh:lila eles ele fa molt de
temps c1ins aquest camp, i qu e con~ider:1 les Illesmes insuficiel1ts. Vegin per tant les propo~le~ llll c figuren en aquesta
moció i que intentarelll elefen~ : 11 hl-e ument.
Així mateix, segons el pl:1 n;lcio nal ele elrogues, el
col'lectiu a mb major risc ele tr:IINlli ." ió ele la sida és el elel s
toxicomans. E l 69,5% ele caso, ¡-eg istrats fi 115 a 1990 erén
consumidors de drogues per vi:1 parenteral. essent Espanya
i Italia els estats europeus amh 1ll:ljo r percentatge de casos de
sida relacionats amb aquesta pl-:1ctic:1 . La situació, pero,
encara és més greu a les IlIes Balears_ Mentre a nivell d'estat
disminueix I'ús e1 ' hero'ina, a le ~ Balears auglllenta, amb la
particularitat que molt pocs toxi có lllan s. que acudeixen per
primera vegada a un centre, e1eixen el'utilitzar la via enelove nosa. Només un 2,9% e1eixa I'hilhit ele picar-se la vena. Aixo
indica que els mitjans emprats en la lluita contra la drogaaeldicció són insuficients o. en tot cas, poc eficaces o, com a
mínim no s'obtenen els resultats obtinguts a altres comunitats autónomes que han aconseguit unes xifres molt millors
que les nostres.
El fet és que, els darrers mesos, s' han redui-t els mitjans
humans, mitjans tecnics, s'han tancat alguns centres. ParlarÍem de I'infermeria de l'hospital de nit, de les consultes externes de l'hospital general, e1el centre de diagnosi de la Conselleria de Sanitat, del servei municipal de drogues, que ha
unific at els cinc centres que tenia distribuits per la ciutat en
un, parlaríem la comunitat terapeutica de Ca'n Gaza, de la
Creu Roja, centres que, o s'han tancat o han redu'it les seves
prestacions. La conseqüencia: JlarguÍssimes llistes d'espera
en els centres de tractament. Par!;lvem, a la nostt-a interpel 'lació , d ' un mes i mig en els centres de reducció de risc,
i de cinc mesos en els centres dependents de l'ajuntament de
Palma .
L'estudi Yonkies en tiempos del sida relacionava, com
vare m veure, molt e1irectament la drogaaeldicció amb el
contagi de la siela. D'aquÍ que la moció presentada pel nostre grupo el PSIvI 1 EEM proposa augmentar els recursos

b

El primer punt, per tant, proposa augmentar en 25 %
les places de tractament amb metadona. Pensin que
actualment hi deu haver entorn a les 400 places, i aquest
augment del 25% suposaria incrementar un centenar de
places més. Xifra que, encara, possiblement, resulti
insuficient, pero que ja seria una passa important per
augmentar sensiblement la cobertura, tenint en compte
que la distribució de metadona s'hauria d'estendre a la
presó de Palma.
O'altra banda, només el 34% e1els drogaaddictes que
usa la via parenteral, utiJitza el material e1'jnjecció amb
perfecte estat. Més de la meitat guarden les xeringues
per tornar a utilitzar. o les ofereixen als seus companys.
Fins i tot, ens e1iu e l Sr. Miquel Barceló, metge que
treballa, des de fa molts d 'an ys, en aquest camp, que a
la presó de Palma caela xering8 és utilitzada per trenta
presos, trenta presos utilitzen una mateixa xeringa_
Aquest és el major argument en favor e1el punt segon
ele la nostra moció que pro posa elaborar program es
d'intercanvi de xeringues i clistribució de preservatius_ Jo
mateix, Sres. i Srs_ Oiputats. un cija que vaig visitar un
centre d'atenció als dl'Ogaaddictes , vaig comprovar que
s'havien acabat les xeringues i els preservatius per distribuir entre les persones que ac uclien a recollir-Ios o a
canviar-Ios_
Una altra conc1usió del pl a nacional de drogues és
que el col'lectiu ele més alt risc és el d'usuaris de drogues aturats, que estan sense feina . Per aixo, en el punt
tercer de la moció proposam donar prioritat a I'ajuda al
col'lectiu d'usuaris de drogues que no tenen feina_ 1 en
el mateix sentit, el punt se te de la moció proposa la
inclusió d'aquest grup -i concretarÍem amb els que no
tenen cap casta ele subsidi- en els programes futurs del
salari social, de renda mínima, ele reinserció o el n0111
que se li vulgui donar.
Si bé les conclusions del pla nacional ele drogues
revelen que les relacions sexuals són secundaries en la
transmissió ele la infecció, una altra vegada, a Balears
és la tendencia inversa. Altra vegada I'estudi Yonkies en
tiempos del sida, en l'apartat dedicat a la prostitució, que
.ia citarem a la nostra interpel 'lació, calcula en més de
40.000 les practiques sexuals d 'alt risc an uals a Palma,
és a dir, clients que es neguen a la utilització de preservatius, clients entre 30 i 50 anys, i els caps de setmana
joves de 16 a 25 anys, molts d'ells casats, que, a la vegada, mantenen relacions sexuals amb altres dones.
Cal, per tant, davant aquesta situació altíssima de
ri sc de contagi. l'adopció de programes específics i
urgents que fomentin la reinserció laboral ele les dones
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que exerceixen la prostitució, un altre punt que figura en la
nostra moció.
Finalment, proposam facilitar l'accés. deis toxicomans a
centres de tractament i centres d'assitencia primaria, incrementant els recursos -dei m a la nostra moció- fins a la supressió de les \listes d 'espera. Només quan el toxicoman pren
consciencia de la seva malaltia, des del moment que se li
diagnostica la seva malaltia és quan, en un gran percentatge,
comen¡;a a canviar radicalment els seus habits , comen¡;a
realment a cuidar la seva salut.
A la vegada, pero, el pla nacional sobre les drogues aporta
una altra dada, que tal vegada no tengui una relació tan
directa amb el tema que avui ens ocupa, que són les mesures
directes per prevenir el contagi de la sida, pero creim que,
indirectament, esta relacionat. Ens referim al consum d'alcohol en el qual l'Estat espanyol és el tercer consumidOJ" d'alcohol e1'Europa. L'alcohol s'ha convertit en la cinquena
causa de mortalitat de les dones i la quarta deis hOllles. El
17% d 'accidents laborals són a causa del consum d'alcoho.
Per aixo. en el punt sise de la moció, proposam que el Govern Balear uej', per a 1995, un centre ele elesintoxicació per
a alcoholics.
Som conscients que totes aquestes mesures que proposam
avui encara seran insuficients, i no sabem -possiblement e l
rel)resentant del Partit Popular, que avui sortira aquí a
defensar els seus arguments, potser ens c1igui que ja es fa i no
hi ha dubte que tenen raó . Moltes coses s'estan fent. Ho
e1eiem quan varem intervenir en la primera interpel'lació: no
és la nostra intenció fer un debat partidista, que no polític que eviclentment és un debat política, pero no partidista-, no
volem fer una guerra de confrontació d 'estadístiques i de
resultats, sinó dur aquí, modestament, la veu deis més necessitats, deis que viuen un vertader infern a la terra. Creim
haver proposat unes mesures que, segurament, encara no
solucionarien el problema, no suposaran una solució definitiva al, tal vegada, major problema que té la nostra societat,
pero comen¡;arien a enfrontar-lo amb decisió.
Citant una altre vegada aquest magnífic i extraordinari
estudi Yonkies en tiempos del sida el centre alternatiu de
control de les drogodependencies no és el sistema, sinó
I'home, la persona. No és la repressió, sinó I'oferta de serveis d 'assistencia i de cura i, sobretot, la prevenció de demanda de drogues d 'alt risc, afegint a aquestes, també, les
legals. Les persones -acaba aquest estudi- que utilitzen drogues continuen essent persones i no objectes sense capacitat.
Aquestes persones també tenen dret que se'ls defensi des de
la tribuna del Parlament. És el que hem pretes modestament,
sense afanys partidistes, i creim que, com a mínim, encara
que no s'aprovassin aquestes mocions, debats com aquests
poden ajudar a sensibilitzar-nos primer a nosaltres, i després
a tata [a societat, que hem d'enfrontar aquest problema amb
decisió, que no I 'hem d 'amargar, sinó que només quan I'enfrontem sense por, sense falsos tabús, tal vegada, comencem
a trobar les solucions. Moltes gracies.

(El Sr. Vice-presideltl primer substitueix el Sr. Presideltl en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampa\. Altres grups que vulguin intervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr.
Vida\.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
El Grup Parlamentari PSM 1 EEM presenta una moció,
derivada de la interpel'lació, a la qual també em va
tocar a mi fixar la postura del nostre grup respecte d'aquest tema. Sé, ja vaig dir que tot el que fas, en pla
coostructiu, referit a aquest delicat tema, que és la
prevenció elel contagi de la sida, tendria el nostre suport
o, almenys, el suport eI 'aquest diputat. No obstant aixo,
he de dir que aquesta moció, quant a materialitzar el
que vertaderament va quedar ciar a la interpel'lació, té
alguns punts que, si bé amb bona voluntat es poclrien
entenclre, la veritat és que es presten él diferents interpretacions. I m·explicaré.
El primer punt queda ciar: facilitar I'accés a programes de manteniment amb metadona als toxicolllan,s i
incrementar en un 25% les places de tractament, bé,
aixo, té el nostre o, almenys, el meu suport, perque crec
que és una cosa que, fins i tot, el Sr. Conseller ja va
explicar, d 'a lguna manera, que era un deis seus objectius
i que, per allo. com he dit tan tes vegades, de dir una
cosa que ja es fa, i es demani que es faci i, sobretot,
aquest increment quant a les places de tractament, ens
sembla prou positiu i prou ciar.
El punt dos no esta ciar, francament. Amb bona
voluntat, i coneixent el tema, crec que es pot interpretar ,
pero, que és aixo e1'elaborar programes d'intercanvi de
xeringues? La veritat, Sr. SampoL precisament cree que ,
en tot cas, hauria de dir "per evitar I'intercanvi de xeringues". No ho sé, perque jo trob que intercanviar xeringues, i programes d 'intercanvi de xeringues, em sembla
una barbaritat, no ha sé. Jo, tal vegada, parlo des d'una
perspectiva poc entesa, com és la meya, pero és que a
mi el que em fa por és que, qui ha redactat aixo, tampoc
no ha entenc molt.
L1avors dispensació de preservatius que ajudin a
modificar els habits deis toxicomans i prevenir el cootagi de malalties. No es poden fer bromes en un tema -i
per tant no en vull fer- com aquest, pero que són?, uns
preservatius especials? o són els preservatius en general? Ja li die: si es tracta d'elaborar programes que evitin
I'intercanvi de xeringues i dispensar preservatius per
modificar els habits deis toxicomans i prevenir el contagi de malalties. hem de dir que sí.
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Ouant al tres , també, en una paraula, han tengut una
desafortunada redacció, i aixo no toca en res el seu merit
quant a sensibilització per aquest problema i el fans de la
qüestió, que és el que importa, entre tots col'laborar a prevenir aquest contagi de la sida, donar idees. Donar prioritat a
I'ajuda als col'lectius d'usuaris de drogues que no realitzin
activitats laborals, estaria bé. Pero "s'!!i inclouran programes
específics que fomentin la reinserció laboral de les dones
que exerceixen la prostitució", deuen ser labors alternatives ,
supos, perque és que així com esta redactat, sembla que la
reinserció laboral va al que és la professió més antiga del
món. No Ii vull cercar pegues, pero escolti, amb la mateixa
sinceritat que els dic que el fons esta bé, la redacció no és
feli <;.
En el quart no hi entrarelll. perque estic completament
d'acord que es dotin de recursO'> els toxicoll1:\ns pe r tal que
tenguin accés als medicalllent ~ i v:J c une~ necessaries per
preservar la salut, totallllenl c!':Jcorcl .
Oual1t al cinque, fin s i lO\. l'll incicl ei\ -jo no en vaig ser
I'autor- amb una propOSla que C\ V:J fer aquí, per part del
Grup Parlamentari Mixt -connel~llllent el ~1 elel Sr. Pascual-,
i aquí jo cree que hauríelll ele dil de "centres específics el e
tractalllent i centres eI'assistenci,l' prim~ri;l " , pero que fossin
específics, cosa amb la qua I 5 'e\ il:J1 ien le~ II iSles el 'espera per
a aquesta gent, perque el que no seria normal és que a les
lIistes d'espera generals ja sélhell1 que hi ha C(1ses prioritaries,
pero també hi pot haver una pelsona que tengui una urgencia que no sigui eI'aquesta men;1 i que li passi davant, i pot
ser tan greu, O sigui, aquí si e~ refereix a centres específics
per evitar aquestes lIistes eI'esper:1.
Ouant al sis, crear un centre ele elesintoxicació per a aleoholics, haurien de dir on, perqué él E ivissa hi éso A Eivissa
el patronat per a la protecció ele la salut mental i benestar
social. depenent del Consell In su lar -ha saben tots els meus
companys d'Eivissa i, sobretot, I'equip de Govern, que ho
duu. s'ha de reconeixer que aixo funciona . Esta a la seu de
la Creu Roja i funciona. Oue se n ' hagi de crear un a Mallorca si no hi és, d'acord, pero posi on, perque a Eivissa ja hi
es.

'.

..

Finalment, en el punt sete, no hi res per qüestionar,
perque en els programes del salari social deis malalts seropositius que requereixen ser inclosos en els programes del
salari social, en aixo, naturalment, hi esta m perfectament
d'acord.
Torn a repetir: en el fons de la qüestió, tots d'acord, i
sincerament creim que, en els punts dos i tres, pero sobretot
en el punt dos, se li hauria de donar una altra redacció. De
totes maneres, en general, aquest diputat donara suport als
punts que he dit abans. Moltes gracies,
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr, Vida!. Per part del Grup SOCIALISTA té la
para ula el Sr. Alfonso.
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, senyores i s.enyors diputats. El Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta en aquesta moció i
a l'anterior interpe¡'¡ació, crec, un deis problemes més
importants amb que es traba la societat occidental, i no
només I'occidental, la societat mundial. El més important perque es tracta d 'una malaltia que té un creixement fort, que no té tractament i sobretot, i crec que
I'important del tema que ens ocupa aquí, que és la
prevenció, té un rebuig social de primera magnitud, i jo
pens que aquest rebuig social que provoca esser seropositiu dificulta moltíssim I'actuació efica<; de cara a la
prevenció.
La moció que avui se'ns presenta és una moció molt
centrada fonamentalment en una, i de passada, en una
segona causa de contagi de la malaltia, esta totalment
basada en la drogaaddicció i un poc de passada en les
relacions sexuals, encara que avui per avui el contagi per
relacions sexuals té un increment. com molt bé deia el
Sr, Sampol, molt gros i encara no Sil be 111 quina és la
situació actual de possibles contagiilts, precisament amb
aquest tipus ele relació , perque s'ill11aga la Illalaltia l)
s'amaga la situació ele contagi,
Jo crec que [es mesures que es proposen són mesures
acceptades, encara que tímides, jo pens que els govern,
i el Govern de la Comunitat Autonoma com a primer
I'esponsable de la lIuita contra aquesta l11alaltia hauria de
ser molt més agressiu en la Iluita contra la sida; i no
agressiu amb mesures administratives o d 'actuació amb
programes de manteniment o de Iluita contra la drogaaddicció o amb progl:ames només d'intercanvi de xeringues, etc., sinó de conscienciació social que la sida no
és una malaltia que hagi de produir aquest rebuig social,
que no es contagia senzillament per estar amb una persona que és seropositiva, que no és una l11alaltia que si
no té uns camins clars de contagi no és contagia,
El rebuig social que produeix i d 'aixo en tenim casos
espectaculars, el rebuig social que produeix la sida, en la
meya opinió, és, Sr. Conseller, la principal causa que la
lIuita contra la l11alaltia no sigui I'efica<; que hauria de
ser, Vostes, encara que siguin de la dreta, haurien d 'atacar senzillament i fortament aquest rebuig social, I'haurien el 'atacar demostrant que la utilització de preservatius no els espanta, que fan campanyes, ja sé que al
conseller no l'espanta, pero al seu govern sí, hem tengut exemples aquí, que l'Església no els influeixi en
aquesta batalla. No he vist cap campanya seriosa de
vostes per a la utilització de preservatius, no n 'he vist
cap, I'haurien de fer, haurien de Iluitar perque la gent
no rebutgi els malalts de sida.
En definitiva, Sr. Sampol, senyors del PSM, nosaltres
creim que aquesta moció és una moció que en bona part
es fa. que s'ha d'incrementar i crec que han quedat curts
en ]'atac a la psicologia de la nostra societat perque el
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rebuig de la sida no es produeixi . La crítica al Govern perque 1'aprovi, peró la crítica al Govern de la Comunitat
Autónoma perque faci autentiques campanyes de conscienciació per tal, no només de lIuitar directament contra la sida,
sinó per lIuitar contra I'efecte que aquesta malaltia produeix
en la nostra societat. Vostes han de ser positius, no han de
tenir, senyors del Govern, una falsa moralitat, han d'actuar
precisament per lIuitar contra la malaltia i lluitar perque
aquesta es propagui. Si la sida no fos una malaltia de rebuig
social, les estadístiques serien unes altres, i la lluita seria
molt més efica<;. Pensi-s'ho , Sr. Cabrer, pensin-s'ho , senyors
del Govern, perque el problema no és un problema de marginats, és un problema, avui per avui, de quasi tota la societat o
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té
la pa ra ula la Sra. Castro.
LA SRA. CASTRO 1 CANDASEGUJ :
Grac ies , Sr. President. Senyores i senyors diputats. Voldria, en primer Iloc, puntualitzar algunes de les coses que ha
dit e l Sr. Sampol en la seva introducció, jo crec que ha fet
algunes afirmacions que són inexactes, per exemple, ha dit
que a BalearS" no -només no ha baiXc1t J'ús de l'heroú1a, sinó
que ha augmentat, si no ho he entes malament. Supós que
aixó cleu sortir de I'estudi que voste ha esmentat, Yonkies en
tiempos de sida; jo li puc parlar de les memóries del Patronal
per a la salut mental d'Eivissa i Formentera, on des de fa dos
anys s'ha vist que hi ha un descens important de I'ús d ' hero'1113, que han disminu"it les primeres visites i el nombre
d ' hero'inómans, sobretot deis que ho fan per via parenteral.
Una altra cosa que ha dit és que s'havien redu!t els centres d'atenció al drogaaddicte, li he de dir que aixó tampoc
no és exacte, no s'han redu"it , s'han redistribu"it, com es va
explicar a l'altre debat, al debat de la interpel'lació que voste
va presentar i s'han redistribu"it per millorar l'assistencia i
per evitar, com passava, que els addictes a la droga per via
parenteral eren atesos a la vegada a dos o tres centres, amb
la qual cosa les estadístiques mai no podien ser reals, com li
dic, s'atenien persones dues o tres vegades i potser alguna
quedava sense atendre.
Ha parlat també de la presó de Palma. Li he de dir que
la Conselleria de Sanitat hi va realitzar el primer estudi sobre
la infecció per HIV , era un estudi serológic al centre penitenciari de Palma, que data ja de I'any 85. A la presó de
Palma hi ha tres metges que són els que desenvolupen els
programes d'atenció als addictes a droga per via parenteral ,
als seropositius i als malalts de sida. És un tema no transferit
al Govern de la Comunitat Autónoma i, com li dic, són
aquests metges els que desenvolupen aquests programes i a
la presó el Govern no té per que dur cap tipus d'actuació,
perq ue és un tema no transferit.

Voste mateix ha admes que ja es fan moltes coses de
les que voste sol·licita, que es poden augmentar, sempre
les actuacions aniran a més, mai no aniran a manco, per
part de la conselleria.
1 passant a estudiar punt per punt els punts de la
seva moció, li he de dir que al primer punt, quant a
l'equip de professional que atén els drogaaddictes pensa
que esta indicada la metadona, no hi ha cap dificultat ni
cap entrebanc perque puguin accedir-hi.

Al punt 2, ha parlat d'elaborar programes d'intercanvi de xeringues i dispensació de preservatiu. Li he de
dir que aquest tema s'ha dut a terme en el País Basc des
de fa molt de temps, quasi des del principi, no s'ha
demostrat que sigui efectiu, el País Basc és una de les
comun itats autónomes on manco ha descendit el nombre
de malalts ele sida i ele seropositius, i he ele dir que els
membres del Govern, com ha dit e l portaveu socialista,
no crec que tenguin por als preservatius ni falses moralitats, com h<l dit voste, simplement el que es fa en la
prevenció de la sida és escolt<lr els experts mundials en
educació pel- a la salut que el que recomanen és inforl11ació sobretot als joves. a les escoles i el que s'ha de
potenciar, COI11 li die. és I'educac ió per la salut i no
repartir xeringues i preservatius, que una xeringa a la
farmacia val quinze pessetes, la droga és molt més cara
i la poden aconseguir, jo crec que les xeringues no són
tan difícils eI'aconseguir.
El tercer punt. donar prioritat a I'ajuela als col'lectius
d ' usuaris de drogues que no realitzin activitats laborals
i reinserció ele prostitutes, aixo entra de pie en el suport
transitori comunitari i alla es duran a terme els programes que es cregu.i!1 convenients en aquest tema.
El punt quart, dotar de recursos als toxicómans per
tal que tinguin accés a medicaments i vacunes, esta
totalment coben, la Conselleria de Sanitat, la Creu Roja,
els hospitals tant del Govern balear com d 'lnsaluel, dediquen podríem dir als malalts de sida i als toxicomans,
quant a medicament, més recursos, tal vegada, que a
altres persones.
El punt 5, evitar lIistes d'espera i facilitar I'accés als
toxicómans, li puc dir que no hi ha lIistes d'espera i que
tenen accés als tractaments quan és necessario
El punt 6, sobre el centre de desintoxicació per a
alcohólics, estan atesos a Palma, a Es Refugi es fa I'acolIida , al Puig deIs Bous el tractament, com ha dit el Sr.
Vidal a Eivissa hi ha un centre específic per al tractament d'alcoholisme, al Patronal per a la salut mental
d'Eivissa i Formentera, hi ha centres sanitaris especialitzats en aquest tema.
El punt 7, incloure als programes del salari social els
malalts i seropositius que ho requereixin, no s'excloura
ningú de cap programa perque sigui seropositiu, peró
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tampoc no se l'incloura si té mitjans per viure, pe] fet de ser
seropositiu, jo crec que amb aixo ja esta contestat aquest
punt.
1 una vegada arribats a aquest punt, recordar-li que portem deu anys de prevenció, que les xifres que el conseller li

va explicar quan es tracta la interpel'lació demostren els
resultats en aquesta comunitat i, com li dic, es potenciaran
les accions i mai no disminuiran . Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro. Pel torn de replica. té la paraula el
Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS
Gnkies, Sr. Presielent. SenvOI'e\ i senym<.; diputals . Sr,
, Vicia/. jo. sincerament. he reIXIS\:I\ 1:1 red:lcció e1'aquests clos
punts i crec que s'entenen pcri"ect:llllenl . tluan es propasa
que l'Administració re<llllZI 1)1 ug r:1Il1e., ele ,>ubSlitu ció ele
xeringues , s 'entén que ,ón Xt'1 illgue, hont,> per xer in gues
usaeles, que es recullen le, xel'ingue, u\:1c1e5. que ja no es
tiren al carrer, no s'ofereixen ;11, COIllIJ:lllY) . i 5c'ls elóna una
xeringa nova. Sincerament. cleucn .,er plle, ele trobar ossos
al Il eu. pero, la veritat. si VO,ll' propos:l una redacció m~s
clara. no tenim inconvenient :1 :lccepl:lI·-la. pero em sémbla
que dins e l context ele les elue., illl ervenc ions que helll tengut
és cJaríssim quin és el problem:1 i quin:1 la solució que es
proposa.
Igua lm ent quant a fomental I'LI) e1e l preservatiu, jo nom és
conec una cJasse de preservaliu-;. no he entes el que ens volia
dir .
E l que ja és més compl ex és el tema ele la reinserci ó
labora l de les persones que exerceixe n la prostitució, no
només dones , pero, en aquest cas, e l major problema és el
col'lectiu de dones que I'exerceixen: quan parla m de reinserció laboral, evidentment ens referim a oferir alternatives de
feina a les dones que s'han vist abocades a la prostitució ,
perque nosaltres estam convell~uts d'una cosa, Sr. Vida!. i
no dubtam que voste també, aquestes persones no han escoHit aquesta professió per afecció, sínó per desesperaci ó,
Creim que és un tema cultura l, és un tema social i, en definitiva, com a tal s'ha de tractar aquest problema.

..

Amb el Sr. Alfonso hi estic molt d'acord, les mesures eren
molt tímides , pero ja veu el resultat. El rísc que corre111 és
que tal vegada aquí, amb aquesta majoría absoluta, nosaltres
anam rebaixant de cada vegada més els nostres plan tejaments , possiblement un excessíu pragmatisme arribi a presentar unes mesures tan tímides que tal vegada arribara un día
que no hi haura diferencies entre els uns i els altres, pero, la
veritat és que ja veu 1'acollida que té. Surt, ja és una especie
de fatalisme, surt el representant del Partit Popular i tot es
fa, i possiblement tot es fa, jo no vull discutir aquest tema,
amb a ixo no es 11-acta de perseguir vots, sinó que es podría
fel' 1110lt més, i aixo, C0111 a mínim ens ho han d'acceptar,
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Com a mínim, nosaltres estam conven~uts que intentaríem fer molt més, i aquí és on hi hauria una de les
nostres prioritats pressupostaríes. Jo crec que precisament els coHectius més necessitats són els que han de
tenír el favor deis governs, precisament amb aquest tipus
de societat que entre tots feim, de cada dia més competitiva, on hi ha unes persones que queden fora, són
expulsades, algunes d'elles voluntariament, d'altres perque no han pogut seguir el ritme frenetic que imposa
aquesta societat, pero la realitat és que existeixen aquests
col'lectius i que si a un animal se li dóna, ningú no lí
nega un plat de menjar , crec que aquestes persones han
de ser tractades com a tal s i se'ls ha d'oferir assistencia
sanitaria i totes les mesures preven ti ves que facin falt a,
l possiblement té raó, Sr. Alfonso, que a la mo ció
també hi falten mesures per fomentar campanyes de
conscienciació, crec que aquest és realment I' inici, la
soca elel problema, el problem8 d 'i n forlTlació di ns tota
la societat , i fruit eI 'aquesta desinfOl'lTlació és quan es
produeix el rebuig social cap a ls malalts ele la s ida, i una
ele les coses que hi falten també. a la 1l10ció. és que des
ele les institucion s s'hauri;:¡ ele fomental l'ass istenci:1
psicologica als malalts de sielJ, perque no dubt;:¡1l1 que a
la major part deis centres són tractats extraorelin ar iament bé pel personal sanitari, de cada dia millor, pero
no és suficient, perque tal vegaela ta1l1bé seria necessar i
una assistencia psicologica,
Sra. Castro, jo no entraré a c01l1batre les xifres, les
que m ' han donat les persones que treballen molt directament amb aquest problema, que estan al carrer, em
diuen que som la segona comunitat autonoma després
de Cantabria, on hi ha més percentatge d 'hero'inomans,
i evidentment disminueix perque de cada dia hi ha més
informació, pero no sé si m'he explicat bé, no en la
mateixa proporció que disminueix a d'altres comunitats
autonomes, és a dir, que el percentatge d'hero'inomans
que tenim a les Illes Balears, després de Cantabria, és el
major de tot I'Estat espanyol.
Llistes d 'espera n 'hi ha, Sra. Castro, jo li he parlat de
cinc mesos als centres dependents de I'ajuntament, per
tant hi ha persones que esperen, se les atén quan es pot,
no immediatament, i se 'ls dóna I'atenció que evidentment necessiten, pero no suficient. De fet, ...
(Remor de veus)

(El Sr, President repren la direcció del debat) o
EL SR. PRESID E NT:
Prec silenci als diputats .
Continui', per favor, Sr, Sampo!. Prec silenci, per
favor.
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EL SR. SAMPOL 1 MAS:
De fet, Sra. Castro, jo li parlava que únicament el 2,9%
, de les persones que acudeixen per primera vegada a un centre, comencen un tractament de desintoxicació. Aixo significa
que, com a mínim, els resultats podrien ser molt millor i, de
fet, són molt millors que a d 'altres comunitats autonomes. Jo
no sé si és perque no se'ls atén amb I'amplitud de temps, de
mitjans tecnics i humans que es requereix en comparació a
altres 1I0cs on s'obtenen resultats millors, pero el resultat és
aquest i, com a mínim, amb aquesta dada estad. d'acord
amb mi que haurÍem d'intentar millorar-ho. L'única manera
de millorar aquestes qüestions evidentment és abocant més
recursos. Possiblement ara vos tes votaran en contra de tots
els punts de la moció, ara, jo confii" que elel debat hagi quedat dins els responsables de la Conselleria ele Sanitat i Seguretat Social, la consciencia que hi ha sectors que demanen
més i que encara que votin que no, algunes de les pro postes
que avui proposam s·executaran. Aquest3 és la nostra ingen ua creen~a. Moltes de gracies, senyores i sen yors el i putats .
EL SR . PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Intervenciolls en contrareplica? Sí.
Sr Vidal i Juan. té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies. Sr Presiclent. Sen yo res diputades, senyors cliputats. Sé, Sr. Sampol, no és per cercar massa peus al gat
que li he dit el que feia referencia als punts on tenia objeccions. De totes maneres , torn a repetir el que he dit tantes
vegades, quan un vol dir alguna cosa el millar és dir-la, no
haver-Ia d'explicar, posar-la. Ciar que s'han d'entendre sempre les coses en el bon sentit, pero no em pot negar que aixo
d'intercanvi de xeringues no sigui una observació, vaja, intercan vi ele xeringues és precisament el que s'ha d'evitar. que
s'intercanvi"itl les xeringues. Ara. voste ha explicat que es
tracta de substituir les xeringues per unes altres en condicions, dones bé: de totes maneres no li faig qüestió, ja li ho
dic, pero reconegui'm que es presta a confusions, cree que és
el menys que pot fer, reconeixer-ho.
Quant al punt 3, bé, sÍ. clar, no discutim aquí ni que les
persones que es dediquen a la prostitució ... , voste diu que
no ha fan per gust ni per ... , bé, escolti, no aprofundim en
aixo, el cert és que no tothom és per motius de no tenir una
feina, sinó tal vegada per tenir més diners, i aquestes alternatives laborals, que no han posat "alternatives" i per aixo
li he fet I 'observació, aquestes alternatives labarals segurament no produirien a aquestes persones els ingressos que
tenen dedicant-se a la prostítució, o sigui que aixo és molt
discutible, de totes maneres, i alerta, cree que les úniques
observacions que li he fet eren quant a redacció. Voste ho ha
explicat, no ha diu la proposta, pero voste ha ha explicat, ho
don per bo.
Finalment el que no m ' ha contestat és al punt 5, o vaja,
110 ha explicat, per dir-ho millor. que jo li he dit que coinci-

dia amb una que havia presentat el Grup Mixt, concretament el Sr. Pascual, el punt 5, i que no fan referencia
que són centres específics, per evitar la confusió que jo
Ji he dit, se sobreentén també, bé, pero voste no m'ho
ha dit.
Ara al punt 6, em decant per l'abstenció perque
voste no m 'ha dit tampoc on era que es proposa crear
un centre de desintoxicació per a alcoholics, és a Mallorca, és a Menorca?, no ho sé, a Eivissa existeix. Aquí
m 'abstendré.
J aixo és tot el que li havia de fer observar respecte
de les seves propostes. Li torn a dir que en general li
donaré suport amb aquesta exclusió que li he fet que em
decantaré per I'abstenció. Moltes gnlcies.

EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Vida!' Sr. Alfonso. té la paraula .
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sr. President. senyores i senyors cliputats. E m preocupa veure que les intervencions continuen centrant-se.
que el Sr. Sampol després ha fet una excepció amb el
problema medie. molt més-que en el problema social ,
cultural que provoca la sida.
Quan jo deia que la dreta d'aquest país ha estat
contraria a tota campanya informativa seriosa per tal de
Iluitar contra el contagi de la sida, ho deia per qualque
cosa, i no ens n 'anirem molt enfora. Se ' n recorden de la
famosa campanya del "pórllelo. pÓl1selo", la reacció de
l'Església, se'n recorden? la reacció de la dreta, se'n
recorden?, la reacció del Partit Popular, se'n recorden?
U na malaltia , a m i m 'agradaria que anassin al' hemeroteca. que anassin aquí dalt. ho trobaran tot d'una, una
malaltia amb el rebuig social que té la sida, és u~a malaltia que s'ha atacar des d'aquesta perspectiva. Es una
malaltia que s'ha d'atacar informant la gent, lIuitant
contra el rebuig social, lIuitant contra aquesta nova
xenofobia com és la xenofobia que es produeix als malalts o als fills deis malalts de la sida.
Quines campanyes ha fet el Govern de la Comunitat
Autonoma per Iluitar contra aixo? Diuen, poc, ba¡'xa la
sida, voste creu, senyor conseller, que les estadístiques
de sida són exactes?, sí?, voste creu que sí? Voste creu
que tothom que sap que és seropositiu és inelos dins les
estadístiques? Voste no creu que en aquest tipus de
malaltia, precisament, és quan més s'amaga fins que surt
la malaltia, com és logic, quan més s'amaga el possible
contagi? Jo estic conven<;ut que els seropositius, els
contagiats o els que són possiblement transmissars, són
molt més del que diuen les estadístiques, precisament
perquc ningú no ha Iluitat contra I'efecte psicologic,
contra I'efecte negatiu social d 'aquesta malaltia.
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Poden fer quasi tot del que deia la moció, pero el que no
han fet en absolut és informar tota la població que a les
relacions sexuals han d'utilitzar preservatius, sobretot a les
esporadiques, no ho fan, ho fan amb fullets més o manco
clandestins. Si es molestassin a anar per segons quines barriades no gaire recomanables, veurien quina és la reacció de
la gent davant aixo, ni hi pensen amb els preservatius, tal
vegada les professionals sí que hi pensen, pero no se'n temem del perill enorme que aixo suposa. No han fet cap
campanya per conscienciar la gent que un fill d'un malalt de
sida no és una persona empestada, que I'has de treure fora,
no fan aquestes campanyes, no les hem vist.
Yostes actuen amb pocs doblers, actuen administrativament, actuen com esta acostumacla a actuar la dreta, pero
actuacions formatives, informatives. de conscienciació ciutadana. senyor conseller i senyors elel Govern, vos tes no la fan
i és u na lIastima.

•

>

"

ro.

-

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Castro, Acabat el debat, passarem a la
votació, i demanaré, en primer 1I0c, quins són els punts
que volen que es votin per separat.
Sí, Sr. Peralta?
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, jo vull votació separada deis punts 2
punt 7, deis altres.

4,

del

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

EL SR. PRESIDENT

Sí , pel que fa a la meva petició , em limit al punt 6.

Gracies. Sr. Alfonso. 51:\. C:\'ilro, té 1:\ p:1¡-:lUla.

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CASTRO 1 CA'\OA5EGU

Els votarem un per un .

Sr. President, senymes i \en\l)rS cliput;¡ts. Miri, Sr. SampoI. no és el representant elel P:lrtit Popul:lJ' qui diu que es
fan totes aquestes accions. vosté 110 h;¡ clit ;1 la seva primera
intervenció i a la segona ho 11:1 tornat a reconeixer. El Govern no només intenta fer aquestes acciolls. les fa, parlam
que s' han de fer campanyes el' i n forlll:lció, que no s ' informa
que s'ha d'utilitzar el preservatiu, miri, el Govern central fa
campanyes molt agressives en relació amh el preservatiu, ara
mateix hi ha una campanya cl"aquest tipus en lllarxa, m'agradaria coneixer-ne els resultats qU:lIl acabi aquesta campanya.
El preservatiu és útil per a aquest tema, pero no és I'única
arma que hi ha, la informació és la millor vacuna, i en
aquest tema, jo crec que és que I'altre dia no varen escoltar
el senyor conseller quan va elir totes les accions que es fan;
en tema d'informació s'ha informat més de 78.000 persones,
s'han fet reedició de fullets informatius sobre la sida, elaboració de les 100 preguntes i respostes sobre la sida, distribució de normes a centres de perruqueria i salons de bellesa,
xerrades informatives a tota la població, taules rodones,
programes de televisió, cursos de personal sanitari no titulat,
participació en cursos dedicats a personal sociosanitari que
treballa en drogodependents, sessions informa tives a prostitutes, suport a col'legis amb nens seropositius, si vol, li ho puc
llegir tot una altra vegada, potser seria millar que aixo constas en el Diari de Sessiolts.
Es parla que la dreta no vol informar sobre aquest tema,
amb tots aquests fullets no s'evita parlar de preservatius, no
s'evita parlar del tema en cap moment, ni dretes ni esquerres,
són metges i són professionals, i no crec que pel fet de tractar aquesta moció aquí, el responsable de la conselleria es
vagi conscienciant més o manco sobre el tema , és un professional que fa molts d'anys que treballa en aixo, Moltes gracies.

Passam, ido, en' primer lloc. a la votació elel punt l .
Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seu re,
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
27 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Oueda
rebutjat el punt l.
Passam a la votació del punt 2,
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets. per favor? Gracies, poden seure .
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen')
28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Oueda
rebutjat el punt 2.
Punt 3.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor , es
volen posar drets, per favor') Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets , per favor: Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
27 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjat
el punt 3.
Punt 4.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor') Gdlcies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
2R vots a favor. 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjal el punt 4.

Punt S.
Senvores i senyors diputats que voten a favor. es vo len
pOS:lr drets . per favor? Gn'lcies. poden sellre.
Senyores i senyors diputals que voten en contra, es vole n
drets. per favor? Gracies. pod en seure.

POS;]]

Senyores

j

teres de la Comunitat Autonoma (derivada del debat de
la InterpeHació RGE núm. 3518/94).
1 passam ara a la Moció 5096, presentada pe! Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla general de
carreteres, Té la paraula pel grup proposant, la diputada
Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ :
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats . L' anterior debat referent al Pla de carreteres,
el debat de la interpel'lació al Govern, els socia listes ja
varem manifestar la nastra voluntat de col'laboració
amb la redacció eI'un nou pla directar sectorial de carreteres. un nou pla Iligat a la realitat i a les necessitats de
les nostres illes. Un nou pla capa<; (I'elaborar i presentar
projectes d'interes general. no projectes fets a carrecuila a les profunditats deIs despatxos ele I;-¡ conse lleria ,
projectes que amb les primeres crítiques es retiren,
projecles que s·aparquen. projectes que es modifiquen a
projectes que es rectifiquen , Tot a<;o. fins i tol. ;-¡bans
el'acabar I'exposició al públic, tOl a<;o abans de resoldre
les 1.200 al'legacions presentades i comptant amb el
rebuig parcial a total ele quasi totes les institu cions insu lars i locals ele les nostres illes.

se nyors diputals que s'abstenen')

27 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queda re butjat
el punt 5.
Punt 6.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar clrets. per favor') Gracies, poden sellre.
Senyores i senyors diputats que voten en contra. es volen
posar drets, per favor? Gr<kies, poden seu re .
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queda rebutjat el punt 6.
Punt 7.
'.

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es volen
posar drets . per favor? Gracies, poden seu re .
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen')
27 vots a favor. 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjat el punt 7.
1.2) MOCIÓ RGE núm. 5096/94, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla general de carre-

( si no hi ha hagut més al ' legac ions, si no hi ha hagut
més opasició. és perque moltes d'aquestes institucions
i fins i tot polítics asseguts aquí. en aquesta sala, creim
que ni tan 5015 val la pena esmenar un pla de carreteres
.ia mort .
El pla quasi s'ha retirat, pero a més de la derrota
política, fruit de la desautorització del Govern, fruit de
la desautorització de la política del Govern, en carreteI'es. també hem de dir que ha estat una I'etirada que ha
volgut ser per la porta de dan'era, una retirada discreta,
projecte a projecte, ara el segon cinturó de Palma, ara
I'autovia a ('aemport a Eivissa. ara la carretera de Sant
Ll uís-aeroport a Menorca, promesa ele noves vies Palma-Manacor. com és possible que un govern tan prepotent tan tes vega des en tantes qüestions, hagi estat tan
febre davant aquest pla? Tan feble que a la més mínima
pressió, tots aquests projectes s'han anat retirant i el pla
ha quedat que feia aigua.
Basicament només creim que hi ha un motiu, que les
actuacions incloses en el pI a, que els projectes inclosos
en el pla, no se sustenten ni tan soIs perque siguin capa<;os d'aconseguir I'ú nic i pobre objectiu que el pla perseguia: adequar I'oferta a la demanda només per al transport privat per carretera. És a dir que cap deis projectes
que duen ineJos aquest pla no es justifica el seu tra<;at,
no es justifica la seva existencia, per cap motiu que
tengui relació amb el que han de ser els objectius que
persegueix un pla director sectorial. 1 sobretot quan
parlam de carreteres, perque vertaderament, les carreteres. com a element vertebrador del territorio han d'a.iu-
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dar a millorar I'activitat economica, han, per tant, d'afavorir
el desenvolupament deIs pobles i les comarques, Si a<;o no es
té en compte, si no es ten en en compte els impactes economics, ambientals, culturals, d'unes infraestructures tan importants, evidentment, si totes aquestes coses no es justifiquen, el pla, i cadascun deIs projectes, fan aigua i s'han de
retirar.
Pero tot té alguna, cosa de posItIva, i en aquest cas la
possibilitat que el Govern rectifiqui , la possibilitat que el
Govern es comprometi un a altra vegada i aquesta vegada
esperam que de veritat a complir per a la nova redacció del
pla de carreteres , complir a mh e ls criteris generals que en
aquest parlament es varen "provar, complir amb la L1ei de
carreteres de les lIles Balears, complir a mb \Ots els condicionants que imposa la L1ei d'melen<lció territorial ele les IIles.
la veim, tots els complimenb q ue s'h:ln ele tenir e n compte
per e laborar el pi" ele carretele~, \ó n II('i~ dl sc utides, aprovades per aquest parla1l1ent. i C;¡cLt.,cun:¡ ele le\ seves con siele raciolls. hern ele recordar que \ ' h:ln el:¡!1ol':¡1 :1 panir el'hores
de debat i c1e feina entre cls clllt'lt'nh p:lnih polítics, entre
e ls c1iferents parl a rnentari" , I e~I:1Il tele~, :Ique~tes Il eis, la L1ei
ele carreteres, la L1ei el 'Orclen:l c it) ter ritori:i1, e ls criteris,
estan fets, no per fer la guitz:1 :1 ningLI. ,II1Ó basicament
pe.rque tots els grups polític\ hCIll cregu t llut' ~i continualll
les 1101'IlleS que clonen aquestes liti s per fer els plan s cLi recto rs
sectorials. segur que el result:ll é\ Illolt Illillor que, e n tot cas,
el res ultat que presenta el Govcm qU:1Il va per lIiure,

.'

r ..

Per tant, estaria bé i, en to! US. seria Illés democrático
perque seria complir les norllle~ cl'aquc<;t parlament, que el
nou pla del Govem justifiqué\ en base :1 un bon diagnostic
les actuacions i els projectes que hi fic:l. les actuacions i els
projectes que hi preveu. I que justifiqul aixo en base a la
incidencia que tenen les infr:lest!'uctures en el elesenvolupament economic ele pobles i cOIll;lrques, i que es justifiquessin
cadascun d'aquests projectes cI'acorcl amb el seu impacte al
medi natural i al patrimoni historie. Per ac;o és necessari
tenir en compte, a hora de fer aquest nou pla, J'articulació
amb el pla territorial parcial que en aquest moment es tramita per al Pla de Mallorca. i evidentment també s'han de
tenir en compte les articulacions necessaries en els planejaments municipals, que no imposicions ni condicionants, sinó
articulació per a la millora propiament economica de les
nosu'es ciutats i comarques. Per tanL és imprescindible que
tots aquests projectes s'adecuú1 i es justifiquin d'acord amb
les necessitats reals de cadascuna ele les comarques. Pero no
només per al desenvolupament economic, que és important
haver de justificar cada actuació, sinó que també és important fer referencia a la incidencia en els espais naturals, fer
incidencia, la valoració elels impactes ambientals d'aquestes
infraestructures.
Un Govern, una Conselleria d'Obres Públiques que assenyala que no és necessaria una Conselleria de Medi Ambient, perque ells són els que més criteris medi ambientals
apliquen, ens trobam que a Ull pla C0111 aquest no hi ha cap
referencia expressa a I'afectació d'aquestes infraestructures
a la Ilei d'espais naturals , 1 no és perque no n'hi hagi. Hi ha

-

5647

quinze projectes que afecten espais naturals protegits.
Pero no només és aixo, sinó que totes les infraestructures ja vénen decidides a priori, és a dir, que per decidir el tra<;at d'un trajecte no s'han avaluat ni s'han comparat diverses alternatives, d 'acord amb els impactes
ambientals, sinó que es decideix el tra<;at, i quan es té el
tra<;at decidit, a criteri únic i exclusiu de qualque cap
ben pensant de la Conselleria d 'Obres Públiques, després, se li poden aplicar mesures correctores lIigades a
impactes ambientals. Evidentment, aixo no té ni cap ni
peus. És abans de decidir el tra<;at d'un trajecte quan és
necessária I'avaluació de I'impacte ambiental d 'aquesta
infraestructura.
Per tant, acomplint aquestes coses no feim res rnés
que acomplir el que diu la Ilei d'ordenació territori a l.
Pero, a més, per donar. encara que sigu i la sensació que
e l Ciovern govema. un pla -i així també ho marca lél Il e i
d'ordenació del territori- és import a nt, és imprescindibl e qu e, a través d'un pla, el Govern es comprometi
amb prioritats i program acions d'actuacions. No pot sel'
que surti un Ilistat se nse cap tipu s de compromís amb
les elues c1iferents etapes. Tan just es rel ac ionen sense
banyar-se en quines són prioritaries i quina és la pi 0gramació eI'aquestes obres . Pero, evidentrn e nt, su pos que
deu ser perque ja e l costum assenyala que, quan anuncien obres, tlesprés no les executen en el termini previ st,
que el Govern ha optat, se nzillament, per clir jél veurem
quan ho feil1l i nosaltres no ens banyem quan de im
quines són les prioritats i quin és el céllendari eI 'actuacions .
Pero pot ser una de les coses que també creim és
que és imprescindible que el pla afronti eI'una vegada el
problema competencial ele les carreteres. Acomplir el
que assenyala lél \lei ele carreteres, quan diu que el pla
c\irector sectorial c1efinira quines són les xarxes prim ,lt-ies i secundaries i, per tant, es pugui fer una relació
competencial clara. La proposta que presenta el pla
respecte ele les competencies de cadascuna ele les carreteres no respon a cap criteri ni intel'ligible ni coherent,
a no ser que sigui el que ja varem assenyalar al debat ele
la interpel'lació, que és el fet ele quedar-se les carrete res
més bones, i deixar als Consells Insulars i als ajuntaments les carrete res que necessiten més inversiolls. Aixo
són , i clarÍssimament aquest, és el criteri seguit pel
Govern a '\ 'illa de Menorca. Ens quedam les caneteres
a les quals s'ha invertit fortament fins a aquest moment,
i eleixam als Consells Insulars les carreteres on manquen
gran quantitat d'inversions , Pero, evielentment, aquest
criteri, creim, no és absolut, és correcte, ni el que s'estableix a la Ilei de carreteres, Per tant, creim que eI'una
vegada per a totes, no podem perelre I'oportunitat que,
a través d'aquest pla elirector, es racionalitzin les titularítats en ordre, basicament, per aconsegu i r I'eficacia en
elmanteniment ele la xarxa de carreteres, que és I'objectiu prioritari que tenim tots els que estam a les institucions. En segon lIoc, tampoc aquest pla no hauria de
perdre I'opol'tunitat c\ 'assegurar que tots els call1ins
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tenguin un correcte manteniment i una correcta conservació .
Per aixo val la pena afrontar el debat de les titularitats de les
carrete res i, sobretot, assenyalar que aquestes titularitats
corresponguin a una suficiencia de recursos per al manteniment de les mateixes.
Per aixo és necessari que el pla que existeix avui, el pla
que els polítics d'avui creim, d'una maneraja clara, que s'ha
de retirar, que és un pla que no serveix, que és un pla al
qual, soIs, no val la pena fer esmenes, perque és un pla que
.ia esta mort, és necessari per tant redactar i comen<;ar la
fein a d'un pla que ordeni el territori, un pla que crel infraestructures d 'interes general, que estableixi les prioritats
d 'actuació del Govern, que avalul, abans de decidir projectes , els impactes que té sobre el territori, el patrimoni, el
meel i a mbient , i és, per tant, necessari ser responsables, en
clarrer terl1le , en el difícil tema ele les conseqüencies . les
noves titularitats de carreteres. Fa falta. per tant, un pla
totalme nt nou que el que tenim avui. De fel, li queda poc
telll ps al Conseller d 'Obres Pú bl iques per acompl ir aq uest
repte. pero. així i tot, esperam que ho pugui aconseguir en
el poc temps que ja li queela d'estar al Gove rn. Gracies.
(El Sr. lIice-presidenl primer subsúweix el Sr. Preside/u en
la direcció del debali

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Altres grups que vulguin intervenir':> Per pan del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El pla de carreteres
que es va exposar no fa massa mesos al públic, ha tengut una
forta contestació-per part de molts ele municipis i, per tant,
i aixo.ia ho hem notat altres vegades , a aquest pla s'hi han de
fer les modificacions pertinents. ha de ser objecte d'aquestes
moelificacion s. i després s'ha de tornar a exposar al públic.

referencia que el pal de carrete res ha de dur una comparació d 'alternatives -i aixo esta dins la llei d 'ordenació
territorial, aixo tampoc no hi és, efectivament-, i aquestes alternatives s'haurien de comparar, i hi hauria d'haver una comparació des e1el punt de vista ambiental.
Aixó esta ciar, i aixo no s'ha fet o
Per tant, i per resumir, perque cree que esta suficient
ciar, s'ha de tornar a exposar el pla al públic, i el pla ha
de donar alternatives, i n'ha d'escollir una, pero ha de
donar distintes alternatives, i aquestes han de dur el
corresponent estudi economic i des del punt de vista
ambiental. Tot aixo s'ha de tornar afer i, per aixo,
creim que és necessari aprovar aquesta moció, perque
el pla que es va presentar no compleix tot aixo, i ho ha
de complir. 1 enca ra que en tengu és l'obli gació, COI11 que
no ho ha fet. hem ele recordar. des del Parlament, al
Govern, que ho faci.
Per ceno aquest pla. precisament. és la única Vla
important que falta per definir. que és la carretera Palma-Manacor, és I'únic que no fa . Acab aré amb a ixo
concretament. Nosaltres pensalll que el proper pla hauri a ele tenir. entre clistintes alternatives, quin ha ele ser
renlla<; per anal' des ele Palma a Manacor, sigui ampliant la carretera o sigui amb una carretera nova. autovia
o e l que sigui, pero nosa.Jtres pensam que aixó s'ha ele
fer. perq ue e l que demostra és que el Partit Popular és
covard elavant una possible contestació social, i per aixo
no afron ta els problel11es. Nosaltres pensal11 que els
problemes s'han e1'afrontar i l'enlla<; entre Palma i Manacor ha ele quedar definit en aquest pi a, i no hem eI'esperal' a rany 2.000 perque el defineixin. Gl'élcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1
EEM, té la paraula la Sra. Vaelell.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:

Diu la Sra . Barceló que s ' ha de retirar el pla, i jo dic que
s'ha de tornar a exposar al públic. Aixo és irrellevant. Retirar un pla i fer-ne un de nou, i tornar-lo a exposar al públic
és el mateix que tornar a exposar el mateix pla al públic una
vega da fetes les rectificacions. Per tant, des d 'aquest punt de
vista -vu[[ comen<;ar per aquí-, quan la proposició no de llei
diu "realitzar un nou pla", jo entenc que vol dir una nova
exposició pública, sigui el mateix expedient o sigui un altre.
Que sigui el mateix o que sigui un altre, com die, és irrellevant.
Una vegada dit aixo, sí que fa falta, evidentment, que el
pla de carreteres acompleixi la \lei de carreteres, la llei d'ordenació territorial, evidentment , i la \lei d'espais naturals i
aixo és el que diu la proposició no de llei. Aixo hauria de
ser, per tant. és redundant. Ara li diran que tot aixo és redundant, i que ja compleix. Bé , jo pens que no, com voste.
Voste ha fet referencia a la llei d 'espais naturals, per exempIe, que no és mencionada e1ins el mateix pla. Voste ha fet

Gracies. Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Avui ens
presenta. el Grup Socialista, a través de la Sra. Barceló,
una moció subsegüent a la interpel 'lació sobre el pla de
carreteres que interpretam que és de caracter general.
Aquesta moció, quasi quasi, no l'hauria d'haver hagut de
presentar, perque es limita, simplement. a demanar al
Govern que compleixi les lleis que aquest Parlament ha
aprovat. Si demana que es compleixin les lleis que el
Parlament ha aprovat és perque, evidentment, no s'han
complit, i aixo no ho deim nosaltres, que som els grups
de l'oposició, sinó que ho diuen els mateixos tecnics
d 'administracions governades pel mateix color político
Hem pogut veure, durant el temps d'exposició pública
e1 'aquest pla, els informes tecnics fets pels Consells Insulars, i quasi tots coincideixen en assenyalar una serie de
defectes que té aquest pla i que no s'ha ajustat a les
directrius que va aprovar aquest Parlament.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 136/ fascic1e 1 / 13 de desembre del 1994

A nosaltres, ja ho hem dit en altres ocasions, ens sap greu
que, després de tant insistir perque el Govern faci plans,
perque no té massa interes, sembla, a aprovar i definir quin
ha de ser el model territorial de les nostres illes, i quan aprova un pla, haver-lo de retirar ens sap greu. Per aixó nosaltres
coincidim amb la interpretació que ha fet el Grup Mixt quan
diu que no es tracta d'haver de retirar el pla de carreteres i
fer-ne un de nou, sinó recollir les 1.200 o més al'legacions
que hi ha hagut, o que s 'han presentat, i recollir totes les
suggerencies que han fel les administracion s i els particulars
perque aquest pla pugui sortir e l més racional possible i el
més adequat possible a les necessitats reals de la nostra Comunitat Autónoma.
/

No a nirem a numerar tots e ls defectes i tates les deficien cies que hem pogut detectar , pe rCjll e s' han clit aquí repetida m ent. Simplement, demanar al G o ve m qu e . ,1 la majar bre vetat possibl e , i acompanyat. ta l co m va pl"Ollletre el Consell er
d'Ob res Públiques. de les di rectr ill s cl'nrelenació territorial.
prese nti un pla ele carrete re\ que é~ e l que necessiten les
nostres illes, i no un pla el e C;II r e t e r e~ fet eles de din s un
despatx. se nse adequar-se. i se m e re" pect;\r els planejaments
municip als, i sense esUlI' coorelin :lt :\Illh un ;\ visió global de l
trans po n que nosaltres cOIl~i ( h.' 1 :11ll qu e é." imprescindible.
Es pe r aixo que el nOSlJ"e g \1I11 clon :\r:i suport a aquesta
moció i, sobretot, demanarielll ;11 Ciovern que ha fet a la
m aja r brevetat i amb el lllilj OI Ilglll p o s~íble. 1\l101tes graci es .
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sra. Vadell . Pel Gr up Pilrlam e ntal'i PP-UM, té
la pa raul a el Sr. Gonzále z Onea .
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA :

.'
'.

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Nuestro
grupo va a votar en contra de lél moción presentada por el
Grupo Socialista porque entendemos que no es, en absoluto,
necesario retirar el plan de carre teras, que es un plan de
carreteras que se ajusta, -como el otro día, con motivo de la
interpelación , tuve ocasión de detallar, no vaya volver a
entrar en el asunto, en el diario de sesiones está y a él me
remito- con toda concreción a los criterios que pedía este
Parlamento, y lógicamente a la legislación, tanto la ley de
ordenación del territorio como la propia ley de carreteras.
De hecho, este plan de carreteras nace, precisamente, de la
conjunción de estos instrumentos que el Gobierno redactó a
partir de Jos años 90 y que, como digo, dan como término
final este plan de carreteras, que gustará más o menos pero
que, evidentemente, no es ni más ni menos que una conclu'sión de esa labor del Gobierno , en parte iniciada ya en la
legislatura pasada y continuada y completada y finalizada en
ésta, es, pues, un corolario, como digo, de toda ese corpus de
tema de carreteras, compuesto por la ley y por los criterios.
El plan de carreteras tiene, digamos, dos problemas importantes. El primer problema importante, a mi juicio el más
importa nte de todos, también ya lo cité aquí, es el tema de
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las inversiones. El plan de carreteras prevé una inversión mínima anual algo superior a los 8.000 millones de
pesetas. De esa, atribuye más de 7.000 a la Comunidad
Autónoma, a la Conselleria de Obras Públicas y de
Ordenación del Territorio, y unos 1.000 millones de
pesetas anuales a los tres Consells Insulares. Ninguno de
estos organismos de carreteras, ni los que dependen de
la Conselleria ni los que dependen de los Consells Insulares están, actualmente, en condiciones económicas
adecuadas para sostener este tipo de inversión. Y es un
tipo de inversión que es la mínima deseable. No es una
inversión, ni mucho menos, exagerada, sino la mínima
deseable. La solución a este problema parece claro que
tiene que venir, porque, de una vez por todas, se reconozcan, por parte de las autoridades del Estado, las
necesidades en materia de carreteras que tiene esta Co munidad Autónoma.
E l segundo problem a del plan , que es un problema
mucho más leve , puesto que es un problema fácilmente
solu cionable, es qu e el pl a n ha tenido . como . afortunadamente, era de esperar. un a e norme repercusión entre
los ciudadanos, y di go afortunadamente porque ma lo
sería que los ci udadanos de esta Com unidad Autónom a
no hubieran sabido responder adecuadamente a un plan
que afecta a muchos de e llos -l es afecta tanto particulélr
y privadamente en lo qu e se refiere al uso de sus automóviles. a sus viajes, a sus desplazamientos de trabajo,
de ocio, etc ., como también a l uso incluso de sus propi edades, como propietarios de fincas que se ven afectados
por eso. Por consiguiente era lógico, como digo, que
tuviera una gran repercusión . Por cierto una repercusión que, sin embargo, resulta curioso porque entre las
alegaciones que, eil un primer balance, se presentaron ,
la verdad es que firmas hay muchas, algo más de 7.000.
Escritos hay unos 4.600, pero fíjense. Todo eso responde, Sra. Vadell, a 86 alegaciones. Usted hablaba de 1.000
y pico. Es que como citaba 1.000 y pico alegaciones. eso
fue un primer balance, porque entraban en diversas
oficinas. La verdad es que los escritos son 4.000 y pico,
las firmas más de 7.000. Pero fíjese , alegaciones hay 86.
Realmente todos esos escritos responden a 86 cosas nada
más, en un plan que afecta a 2.000 y pico de kilómetros
ele carreteras. Y, como digo, afectan y afectan muy directamente y muy personalmente, prácticamente al
100% de la población de la Comunidad Autónoma.
Por consiguiente, es, efectivamente, un plan con
muchas afecciones y, desde luego, exige ahora estudiar
con todo detalle esas ochenta y tantas alegaciones, más
las alegaciones de las instituciones u organismos públicos . y exige recoger todas aquellas que deban recogerse
porque, claro, el problema del plan es que es un plan
director sectorial, que está -como también hemos dicho
e insistido repetidas veces, y como es evidente- por
encima de las decisiones de un determinado municipio.
De manera que el plan puede tener en cuenta aquellas
alegaciones en lo que interesa. sobre todo, al interés
más generala al interés superior, tanto en lo que se
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refiere a las alegaciones de particulares, que, en muchos
casos -yo he visto algunas- pura y simplemente dicen que lo
que quieren es que la carretera pase por otro lado, en definitiva, que pase por la finca del vecino en todo caso, pero no
por la mía, como alegaciones municipales que responden,
exactamente, al mismo criterio, al criterio de que esto afecta
a muchas personas en mi municipio, a nosotros no nos supone ninguna ventaja, porque, claro, esto son ventajas que se
plantean, sobre todo, para el tráfico de tránsito, para un
tráfico que no para en mi localidad, o que no tiene nada que
hacer en mi localidad, que no nos proporciona nad a y, por
consiguiente, nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias de ese tráfico, por ejemplo, de larga distancia o, en
su caso, lo que queremos es recibir el máximo beneficio, y
para ello queremos que se pase por dentro de nuestra localidad , de nuestra población, aunque esto sí. después queremos
gra neles y a ltos índices de seguridad vial, cosa que es. en
muchos casos, incompatible. Y ahor3, reci e ntemente , tuvimos
la oportunidad de ver un caso. con el tema ele la travesía de
L1ucl11ajor. en la cual, curiosamente, por un lado. los mismos
que dicen querer un mayor índice de seguridad vial pretenden que eso no se puede conseguir sacanclo el tráfico fuer<l
de la población y separando lo que es tráfico local y peaton<ll
del que es tráfico de tránsito.
Respecto_a otra controversia dentro de este ámbito, está
e l tema oe Palma, tema que tampoco resulta nada sorprendente y que está previsto en el plan . Porque el lector atento
e1el plan, el que se moleste, antes de hablar sobre él, en habérselo leído, habrá podido notar que , entre las normas, y
dentro de la normativa del plan, ya se cita la necesidael de
ejecutar un plan viario de Palma, puesto que el tema de
Palma está tratado en el plan únicamente como si Palma
fuera un punto. un núcleo, similar al que pueda ser cualquier
otra población. o cualquier otro nudo de los considerados en
el estudio del plan. Pero no se consideran para nada los
tráficos interiores, los tráficos que tienen su origen y destino
dentro de Palma o dentro de cualquiera de las barriadas de
Palma -hablo de Palma, de todo el municipio de Palma,
lógicamente. Claro, como eso se hace así, y se hace conscientemente, ya se prevé que hay que estudiar un plan viario.
La Conselleria llega a un ac uerdo con el Ayuntamiento para
estudiar o desarrollar, con mayor detalle, ese plan viario. y
suspende. o piele que se suspendan las actuaciones en Palma
hasta tanto eso no se haya estudiado con mayor detalle,
puesto qu e e l tráfico interior de Palma es un tráfico importantísimo en relación al volUl'nen general del tráfico que
solamente tiene su origen o su destino en Palma.
Finalmente, decir que, una y otra vez, hemos venido
oyendo -ya en la interpelación, y hoy otra vez- que el plan
de carreteras está muerto . Por cierto que me ha parecido oír
que también lo estaba, prácticamente, el Conseller de Obras
Públicas. Yo le diré aquello del Tenorio. Sra. Barceló: "los
muertos que vos matáis gozan de buena salud", gozan de una
espléndida salud. Créame. Gracias, Sr. Presidente.
(El Sr. Presiden¡ repren la direcció del deba/J .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Pel tom de replica, la
Sra. Barceló té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Evidentment hi ha unes eleccions abans,. i no sera voluntat només del Grup Popular o del propi conseller
continuar o no; en tot cas deixem que siguin els ciutadans d 'aquestes illes els que decideixin qui ha de nomenar els consellers del futur govern. Per tant, com a mínim deixin als ciutadans decidir per ells mateixos, i no
avancin resultats.
Evidentment que el Pla de carreteres és un pla que
esta "retirat" , a<;o és una cel"tesa com una catedral. no
perque ha diguem nosaltres des e1 ·aquí. sinó perque ho
ha dit el consell er a través deis mitjans de comunicació,
i él la vegacla també perque .ia em diran quins projectes
havien quedat dins el Pla genel'a l de carrete res. quasi bé
tots o s'han ret irat. o es modificaran . o es reesludiaran,
o es rectificaran. És a e1ir qu e per tant el Pla de carreteres e n si, el qu e hi ha ara qu asi bé es pot dir que no hi
ha res. El Pla de carrete res per a<;o I'hem ele fer de nOll.
a pal"tir deis expedients que es tenen, pero evidentment
s 'h a ele fer ci é nou .
Ja veim. semblava molt logic que aquí com a mínim
s'aprovés que el Govern a I'hora de fer un pla compleixi
les lleis discutides en aquest parlament: i es votara en
contra que el Pla compleixi les determinacions aprovades
en aquest parlament. Ja veim, selllblava una obvietat,
pero el Govern ho té claríssim . 1 evidentment no és
excusa el fet que el que hi ha ara compleix cap determinació de les que hauria de complir. Si no , les haguessin
complertes, el Pla no haguera caigut tan ele pressa.
Quants criteris hi ha que s' incompleixen? , quantitat.
Podem comenc;ar assenyalant quina és la manera amb
que s'articula aquest pla director sectorial amb els pi anejaments existents; quantes modificacions de carreteres
ja s' han compromes per pan del propi conseller perque
no es respecten les recents modificacions deIs plans
generals?, quantes? , quantitat , perque no s 'ha tingut en
compte; igual que no es té en compte -i d'aquí el rebuig
deis 14 alcaldes del Pla de Mallorca- que mentre dins la
conselleria s'elaboren projectes a corre-cuita, la gent del
Pla de Mallorca realitza un Pla territorial parcial, que
segons també la L1ei d 'ordenació del territori, sa 'ha de
tenir en compte I a se va articulació al que sera el Pla
director. 1 és important que es posin d'acord i que
col 'laborin, perque tots dos, tant el Pla director territorial com el Pla sectorial que s'elaboren se suposa que
persegueixen els mateixos objectius, de millorar i revitaIitzar la zona del Pla. 1 les infraestructures s'han de
definir tant d'una banda com de I'altra, perque són uns
elements importantíssims , i no té sentit que el Pla director vagi per una banda i els ajuntaments vagin per
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I'altra. 1 si aixo s'hagués complert no haguera passat, pero
no s'ha complert. Ciutadella, Ferreries, Sant Lluís, els tt~c
nics mateixos deIs conseJls insulars i deIs ajuntaments ho
assenyalen, que el Govern no té en compte els planejaments
municipals, igual que tampoc no es banya en un altre punt
a compli"r obligatoriament, amb les prioritats d'execució i
programació de les activitats.
Dues etapes, res mes. Ouina es prioritaria, una obra
respecte d'una altra?/ Ja veurem. Jo ho entenc que no es
vulguin comprometre, perque cada compromÍs que han
establert a través deIs pressuposts. no els comp leixen, i supos
que estan bastant cansats que els anem reclamant obres que
des de I' any 90 figuren cad8 ilny en els pressuposts, i que
encara estan per fer. 1 clar, aix í que passa'). que evidentment
més val no comprometre'~. i COIll ,1 Illínim no ens exigiran
calenclaris i inversions.

•

-

Peró també hi ha alu e, incomplilllenl'. el tellla de les
titularitats, SI'. González One:l. 1:1 Llei de C1 1 relel'es és 1110lt
c lara: el Pla sectorial de cm'elcl c, definil ;'1 le, xarxes prii11~
ria i secunc!;'lria. així COIll le, delcllllin:lcion, bilsiques per ;¡
les xarxes local i rural. At;ó. 1:1 cli,tribució que fa aquest pla
ele carreteres respecte a tilul:lI'Il:lI\ 110 (orre'IJo n a cap uiter i
esta blert aquí. Per que és eI·inle lé.., 1:1 carre l e l ' ~ que va (rU na
població a una urbanització. i e\ cl'illleres loc~l una c~rrete
ra que c1u molt més tran~it. 1:llllhé dim e l Illafeix terllle
municipal d'una població ;1 un:l urb:lniIZació'J, en canvi ,
I'altra és del Conse ll In sul'lr. "ll'e, C:lrreteres ~mb el mateix
objectiu de transit, amb g:lirehé igu<ll s característiques en
quantitat de transit, es rep<lneixen les titularitats. Per que'J,
perqué no hi ha criteri, 110 hi h:l C:lp criteri o Per qué una
.carre tera com el camí d'en 1<.:lIle a Menorca . que s'u tilitza
COIll a carretera ni tan soIs figma. perqué se suposa que és
deis ajuntaments? Les coses han anat evolucionant, les carreteres han anat evol ucion ant, el transit i les utilitzacions que
es donen a cadasc una han cal1viat. i pel' tant s'ha c1'adequar
a<;o, la I'ealitat actual a les titularitats. I una cosa que abans
era un camÍ rural i avui fa unil funció de carretera s'ha de
tenir en compte a I'hora de posar-se en el Pla. S'ha de posar,
ac;o s'ha oblidat totalment. i a<;o no ho dic jo tota sola, ho
deim des del Consell Insular de Menorca ga irebé tots: perque tenim ciar que és impossible que carreguin el mort de
les carrete res que no s ' hi han gastat un dmo mai en la vida
al Conselllnsular, quan la Com unitat Autonoma es queda les
bones, i quan depen del color polític deis ajuntaments perqué es quedin carrete res tan bé propiament locals a unes
bandes que altres. 1 és així: Sant Lluís, Alaior. evidentment
la majoria de carrete res passen a la Comunitat Autónoma. A
altres són de color polític diferent, ja veurem, posam el mort
als ajuntaments.
Ac;o evidentment no és con'ecte en abso lut, i per tant és
necessari que el Govern clarifiqui que vo l dir transit d'interes general, defineixi aquest criteri i I'apliqui respecte del
repartiment de titularitats i de competéncies, i no es faci
gairebé amb purs criteris mercantils que només serveixen i
beneficien a un gove rn , i es deixen als ajuntaments i als conse lls insulars. sempre amb el déficit damunt. Per tant est3I1l

5651

convenc;uts, i així ho hem assenyalat tots els portaveus
que hem sortit aquí, excepte el del Partit Popular, que
a la vegada té responsabilitats directes en la redacció
d'aquest pla, que no es compleixen els criteris aprovats
aquí, no es compleix la Llei d'espais naturals, no es
compleix la Llei d 'ordenació territorial quan es diu
"estudiar alternatives i costs d ' impactes ambientals,
prioritats i actuacions, articulació amb els planejaments
municipals i territorials", no es compleixen els criteris,
ni la Llei de carreteres. Vostes les aproven, les lleis;
obliguin al Govern que mÍnimament les compleixin, i
sobretot no votin en contra d 'una qüestió tan clara C0111
que el Govern compleixi. Qué feim aquí')
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra , Barceló. pe! favor .
LA SRA. BARCELÓ I MARTí :
Res més, gracies.
EL SR. PRESIDENT:
G racies. Sra. Barce ló. Intervenc ions en toril ele contrareplica? Sr. Gonzá lez Onea , té la par<lul a.
EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA:
G racias, Sr. Presidente. s6ioras y seiíores diputados,
Sra. Barceló. Lo de dejar la decisión a los ciudadanos de
quien va ser el próximo conseller, de quien va ser el
próximo presidente, claro, que es el que nombra el conseller. por supuesto. Es usted la q\Je ya lo da por muerto. Por eso digo que de momento goza de buena salud,
como decía el Tenorio.
Me dice usted que esto está en contra de las determinaciones y que vamos a votar en contra ele que se haga
un plan de acuerdo con las leyes vigentes y de las determinaciones del Parlamento. No , lo que vamos a votar en
contra, es de que se haya hecho un plan que no haya
atendido a la legis lación y a los criterios que se han
expuesto y se han aprobado en este Parlamento. a eso es
a lo que vamos a votar en contra, porque el Plan se
ajusta punto por punto y escrupulosamente, porque
como dije antes -y vuelvo a insistir- el Pl<ln no es más
que un corolario, precisamente, es un corolario de lo
que aquí se vino discutiendo, y que dio lu gar por un
lado a la aprobación de la Ley de carreteras, y por otro
lado de los criterios del Plan de carreteras. Como corolario sale esto, claro que lo que no salen son otras cosas,
planes de transportes terrestres, planes de ferrocarriles,
esas cosas que ustedes ahora dicen que este plan no
contempla; no. claro, eso no lo contempla, porque de
eso en ningún momento se había hablado aquí cuando
se decide hacer el Plan director sectorial, que como digo
no es más que una co nsecuenci a de todo lo anter io r.

5652

DlARI DE SESSIONS ! Nú m. 136 / fascicle 1/ 13 de desembre del 1994

¿Que no se ha articulado con los planeamientos? Bueno,
es que repetir las cosas ... ¿con qué planeamiento no se ha
concordado? Ustedes me dicen que con el planeamiento del
Pla de Mallorca. El planeamiento del Pla de Mallorca se está
haciendo. Lo que no puede es coordinarse un plan con otro
que se inicia más tarde y que se desarrolla más tarde. El
planeamiento del Plan de carreteras se pudo coordinar con
todos los planeamientos que ya había hecho; fíjese incluso
con algunos -ya lo dije aquÍ- con algunos incluso no vigentes, como es el Plan de canteras, que por determinadas razones no se concluyó o no decidió aprobar el Gobierno, la
Comisión de política territorial que lo tiene que aprobar
previamente; por las razones que sea el Gobierno no 10 saca,
pero el plan está muy desarrollado. Entonces el Plan de
carreteras se coordina también con eso. Pero, claro, con uno
que está en confección, que se está confeccionando ahora,
¿cómo diablos se va a coordinar') Y lógicamente tampoco se
puede coordinar si en el futuro se hace un plan de lo que
sea. dentro de dos años, no me diga usted que el Plan de
carreteras no se ha coordinaelo con el plan que tiene que
hacerse. Evidente. Con todos los demás se ha coordinado, y
con los planes municipales no se ha coordinado, porque no
es eso lo que dice el criterio. no dice que se tiene que coordinar, elice que se tendrán en cuenta, y claro que se han tenido
en cuenta. Lo que pasa es que se tienen en cuenta pero, si lo
que el interés general exige unos trazados distintos de los
previstos en el planeamiento municipal. cosa muy frecuente,
y lo diré además, porque los planeamientos municipales
preparan y planean rondas.
Mire usted , el caso más claro, la de L1ucmajor, que antes
he citaelo porque está ahora de moda. La ronda ele L1ucmajor
es una ronda claramente municipal, es u'na calle. muy ancha,
muy amplia, que puede emplearse eventualmente y hasta que
no se haga un desvío de más envergadura para el tráfico ele
tránsito mucho mejor que las callecitas internas del casco
urbano; pero es una ronda manifiestamente urbana, y de
éstas hay muchas, muchísimas. Bien, esas rondas 110 tienen
nada que ver, insisto, con lo que es sacar el tráfico de tránsito y llevárselo por una variante. El Plan de carreteras prevé
variantes, no rondas urbanas. Y lógicamente hay una cierta
controversia. Pero usted toda la controversia finalmente me
la cita en tres casos: Ciutadella, Ferreries, Sant L1uÍs. Empezamos por el que quiera, estos son los que ha citado usted.
Es que de hablar en general. llevamos hablando y discutiendo
en general de estas cosas muchas veces, me alegra poder
entrar en oLiveles. entrar en materia, Ciutadella, Ferreries y
Sant LluÍs. Tema de Sant L1uÍs: El Ayuntamiento de Sant
L1uís en el año 91 pide a la Conselleria de Obras Públicas
que se haga una carretera completamente nueva para sacar
el tráfico de las urbanizaciones costeras. Eso es lo que se
incluye en el Plan de carreteras. Ahora no les ha gustado al
ayuntamiento; bien, no ha gustado, ¿que puede haber otras
sol uciones?, pues no lo sé, ahora prefieren, parece ser que
van por no hacer ninguna, pero la petición es una petición
del Ayuntamiento de Sant Lluís, no es un invento del Plan
ele carreteras.

En Ciutadella el acuerdo es al cien por cien. Simplemente lo único que hay que es un problema, es que hay
una zona arqueológica muy importante, y entonces el
Ayuntamiento de Ciutadella justamente en estos momentos quiere -y creo que está haciendo- un estudio
arqueológico detallado, y me parece muy bien, antes de
tomar una decisión definitiva sobre cuál tiene que ser el
trazado de la ronda norte y de la sur, que enlazan en un
punto. Bien, ese punto de enlace está en discusión por
razones de un estudio arqueológico. Bien, ese estudio
arqueológico se detecta precisamente cuando se acuerda
que la ronda norte y sur tienen que salir de ahí, pero el
acuerdo es previo incluso al Plan de carreteras. El Plan
de carreteras no hace más que reflejar o poner en un
plano lo que era el acuerdo previo.
y ¡,cuál era la otra? Ferreries: Si en Ferreries había
un acuerdo total. lo que pasa es que Ferreries hace ahora una modificación ele planeamiento, ahora, en la que
extiende su casco urbano, y entonces su casco urbano,
por necesidades de Ferreries, que además quiere panel'
una estación de servicio y no sé qué cosas. y una zona
vel'c!e y todo esto, por necesidades que el Ayuntamiento
de Ferreries, en uso de sus legítimos derechos deciele.
piensa ampliar la zona urbana. y la amplía justamente
hasta que llega a tocar o a 110nerse en contacto con la
franja que se prevé para-la variante de FelTeries. Bien,
moveremos la franja o no, pero hasta hace unos meses.
en que no había esa modificación prevista en Ferreries,
no sé qué tiempo hace, pero desde luego durante la
confección del Plan de carreteras eso iba absolutamente
de acuerdo con el ayuntamiento. Es más, si hay un
anteproyecto de trazado hecho de la variante de Ferreries, que conoce perfectamente el ayuntamiento, y que
había asumido, con un túnel y con una salida hacia la
carretera de Cala Galdana, etcétera, de manera que está
absolutamente acordado con el ayuntamiento que, bien,
ahora el ayuntamiento quiere alargar su casco urbano.
Bueno, pues llegaremos también a un acuerdo. Son este
tipo de cosas que yo encuentro que son fáciles en un
diálogo normal entre administraciones, fácilmente corregibles. ¿Necesitan un poco más para el suelo urbano?, bien, pues movemos un poco la franja y ya está, no
pasa nada, no tiene nada de particular. Para esto precisamente se hace el planeamiento, para acordarlo entre
u nas administraciones y otras. Pero contradicciones
tremendas con estos tres, en absoluto.

Lo de coger carreteras en malas condiciones y traspasárselas a otro organismo, ¡por amor de dios!, eso ya lo
hemos discutido también catorce veces, eso no puede ser
así; pero si cada organismo tiene que aceptarlas. Si este
ayuntamiento que sea, o consell insular que sea, no
quiere que le traspasen esa carretera, no se la traspasarán. El Plan de carreteras no tiene potestad para obligar
si se aprueba por decreto, no tiene ninguna potestad
legal ni ha tenido nunca para obligar a una determinada
institución de régimen local a aceptar que le traspasen
una carretera, eso es evidente. Por consiguiente el Plan
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es una indicatriz de por dónde deben de ir los casos. ¿Con
qué criterios? Usted me dice que no hay criterios. Por favor,
léase el Plan, Sra. Barceló, léaselo, están, son los criterios
del Parlamento, que especifican lo que es red de primer
a · orden, red de segundo, por qué unas tienen que ser de una
categoría y otras. En la propia memoria del Plan se recogen
textualmente los criterios aprobados aquí. Si usted no se los
lee, ¿yo qué culpa tengo?

.'

En fin, ya me han encendido la luz roja. Sr. Presidente,
acabo. Por favor, léanselo despacio, está todo. En el Plan
está todo. se lo aseguro, está todo. Lo que pasa es que hay
que leerlo, y es largo de leer, y es latoso, lo comprendo, y es
extenso, y hay que tener un poco de concentración para
leerlo, no se puede preparar en cinco minutos para salir aquí
a decir que todo está mal. y que 110 han teniclo en cuenta, y
que vaya unos criterios, y que no ~e sabe de qué se habla:
pero. por favor. léaselo clesp:ll in \ vel ~ como está tocio .
Mejor o peor, eso siempre e~ cll\lutihle. I)el'll que está tocio,
no le quepa duda. todo ahsoluLllllcnle '\ ;IL!:¡ mús. muchas
gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Olte:1 AClh:ll el deha!. passarelll
a la votació.
Senyores i senyors diput;¡b que voten :1 f~l~or ele la illoció,
es valen posar drets, per ravo(.' ljl · ~cics. poden seure .
Senyores i senyors diput;¡ts que voten en contra?
Senyores i senyors dipuwts que ';;lIlstenen')
27 vots a favor. 30 en contr:l. I ;¡[)stenció. En conseqüencia queda rebutjada la Moció 50% .
En aquest moment se suspen la sessió per un tel11ps de
cinc minuts.

..

1.3) MOCIÓ RGE núm. 5097/94, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió de les competencies de menors (derivada del debat de la Interpel'lació
RGE núm. 3517/94).
Senyores i senyors diputats, recomen<;a la sessió. i passalll
a la Moció 5097, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió de les com petencies de menors.
Aquesta moció ve derivada del debat de la Interpel'lació
3517, i té la paraula en n0111 del grup proposant el diputat
Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:

Gracies, Sr. Presidel1l, senyores i senyors dipulals. En el
debate del pasado 22 de noviembre de la interpelación que
el Grupo Parlamentario Socialista presentó. a nuestro entender quedaron sin contestar una serie de cuestiones y una
serie de situaciones que en la actualidad se encuentran bási-

m
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camente los llamados menores. Es la tercera vez que en
este parlamento digo que ser menor no es ninguna ganga, parafraseando el título de un libro, y desde luego si
ser menor bajo el llamado ( ... ) o catálogo desamparado
o infractor, menos ganga aun. Los hechos recientes nos
lo confirman.
La interpelación, como decía, intentaba evaluar
cuáles eran las consecuencias de un año muy cercano ya,
de un año de transferencias en materia de menores. A
moclo general nuestra valoración de la gestión de estas
competencias ya lo indicamos, siendo benévolo podríamos hablar de confusión, de pobreza, y posiblemente en
definitiva de ineficacia. Pero no estamos por una utilización apasionada y fuera de tono, en la moción que hemos presentado. que seguidamente pasaré a comentar.
planteamos cuestiones positivas. no estamos por la destrucción de nada. estam05 pl;¡nteanclo unos hechos, y
estamos ofreciendo unas soluciones. La moción que
presentamos consta de doce pl'Opuestas cle instancia, y
entendemos y queremos. nos gustaría que todo este
parlamento diera el apoyo a estas doce propuestas. y un
acuerdo.
Las doce propuestas de instancia son básicamente
referidas a los siguientes puntos: En una primera pretendemos que se intensifiquen las medidas ele prevención.
especialmente en los menores de 12 úíos, y;¡ que desgraciadamente nos encontramos con mucha frecuencia que
a determinadas edades ya es tarde. las medidas de prevención indicadas por agentes. como ya comenté en la
interpelación, que trabajan en el cam po del menor no se
ven. y al menos no son las suficientes, con lo cual creemos adecuado éste punto, en el que intensifiquen las
l11edidas de prevención.
En un segundo punto pretendemos que se desarrollen y lleven a término programas. y aquí me gustaría
hacer una mención especial. Creo que hay que tener
claro lo que son programas y lo que son servicios. Los
servicios tienden más a un servicio digamos de beneficencia, de atención; y un programa es un programa con
una planificación, una evaluación. etcétera. Es decir,
que nosotros entendemos que deberían llevarse a cabo
una serie de programas de detección, prevención, diagnóstico y tratamiento de menores que se encuentren en
situación de desampal'O, que es una de las dos figuras
que anteriormente había comentado.
En un tercer punto proponemos que se impulsen el
fomento y el mantenimiento de los programas y recursos
en medio abierto. A colación, entendemos, viene, ya que
estos elementos son fundamentales a la hora de la prevención, y vale la pena recordar que este parlamento en
sesión de 11 de mayo del 94 tomó un acuerdo que decía
textualmente El Parlamelll de les llles Balears insta el

Govern de la Conwnital Autonoma a mal1lenir el programa de treball socíoedl1catiu del Grec, reconeixement al
qlle I'a suposar des del seu comenfamellt aquesta experi-
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encia d'inlervenció de menors" y no tenemos constancia de
que se haya cumplido este acuerdo, simplemente como uno
de los elementos de trabajo socioeducativo en el exterior,
entendemos que se debería cumplir este acuerdo, pero queremos reafirmarlo.
En el punto 4 pretendemos que se dote de centros, infraestructuras, servicios y redes. Fundamentalmente va referido
a, primero , centros terapéuticos, ya que como se indicó y no
se dijo lo contrario, cuando existe un problema de drogad ependencia en un menor, tienen que ir fuera de esta comunidad, no existen centros terapéuticos, no existen centros para
niñas o adolescentes, que tienen que salir fuera también,
pedimos también asimismo que se potencien las medidas
alternativas contempladas en la Ley 4/92, ya que de las siete
medidas no está n desarrolladas todas, y entendemos que
deberían estar desarrolladas en mayor medida . y que fundamentalmente existan tareas de seguimiento y apoyo en el
ámbito familiar. Es una de las medidas que son, entendemos,
importantes a la hora de apoyar la reinse rción o la protección de menores.
En el apartado 5 el Grupo Parlamentario Socialista propone que se lleven acciones efectivas de reinserción social en
los menores infractores, tanto con ellos como con sus familiares, ~na .l/ez cumplidas las medidas, ya que desgraciadamente sabemos que en mucha's ele las ocasiones, una vez que
estos menores han cumplido las medidas, el ambiente en que
se encuentran, tanto familiar como social, pude hacer que
fácilmente recaigan en la problemática que les llevó a cometer determinadas acciones .
En el apartado sexto planteamos, supongo simplemente
como redundancia, ya que la consellera comentó que el 15 de
diciembre estaría presentado, que antes de final de año
presentara el Plan integral del menor, que tantas veces se ha
hablado de él, y que evidentemente sería una herramienta
para trabajar en todos los ámbitos que estamos discutiendo.
En el apartado 7 pretendemos que el Decreto 98/1994,
sobre la habilitación de entidades colaboradoras se deje pendiente, no decimos que se retire, se deje pendiente en tanto
en cuanto no se hayan aprobado por este parlamento el Plan
integral y las leyes que tampoco hago mención a ellas, porque confiando en lo que la consellera en repetidas ocasiones
ha dicho, antes de final de añ.o estarán aquí para su discusión y aprobación. Y baso fundamentalmente este argumento
en lo que ya comenté en la interpelación, en un documento
de la Plataforma para la defensa del menor, el cual plantea
una serie de dudas y plantea una serie de cuestiones con las
que no parece concordar este decreto ya promulgado.
En el punto octavo pretendemos que se mejore la coordinación interinstitucional, y evitar multiplicidad de acciones.
En el punto noveno pretendemos, que es otro de los ejes
que entendemos que está cojo o carente, garantizar una
adecuada política de personal, en concordancia con los representantes democráticamente elegidos de los trabaj ado res,

sustentada en los principios de transparencia, información, participación y eficacia.
En el punto décimo pretendemos que se garantice la
adecuada cualificación, adecuación, formación y perfeccionamiento de los profesionales, que son los que día a
día están trabajando, y nos consta que en algunos casos
no existe esa cualificación.
En el apartado número 11 pretendemos que se lleven
a cabo campañas institucionales dirigidas a todos los
ámbitos de la sociedad, ya que todos, en definitiva,
somos responsables, pero campañas relativas a los derechos fundamentalmente de los menores y a la responsabilidad social que a todos nos incumbe.
En un último apartado de estas propuestas de instancia, so licitamos que se potencien convenios de colaboración con instituciones o empresas que puedan proporcionar actividades que puedan ser lucrativas o no lucrativas. en el sentido de remun eradas para los menores,
pero que sean ele formación encaminadas a su inserción
lahoral futura. cuando sean menores de edael.
y el segundo gran apartaclo. que entendemos que es
más, si cabe, la actualidad nos ha dado la razón de la
pertinencia ele esta situación, formar una comisión no
permanente ele estudio de la situación de los menores en
la Comunidad Autónoma. Nosotros entendemos que la
situación de los menores, y especialmente, como dije al
principio, con el catálogo de desamparados o infractores, no es la más adecuada ni la más coherente que
debería ser, y creo que todos deberíamos estar en ello.
Simplemente no pretendemos más que esta comisión,
que concretamente especificamos los objetivos que ha de
tener, la fecha y una elaboración de unas conclusiones
finales que evidentemente se traigan aquí, al Parlamento. Y evidentemente puedo comprometer que al menos
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, como se
suele decir, nos mojaremos todos en esta comisión. Lo
que está claro es que en una situación después de un
alío de competencias pretendemos mediante estas propuestas que determinadas acciones se lleven a cabo mejor, que se lleven más y mejor. No estamos, como he
dicho antes, por una situación destructiva. Tampoco
estamos por decir que todo se está haciendo, espero que
no nos contesten así. Por lo tanto espero que el Parlament pueda dar, si es posible con unanimidad, apoyo a
estas propuestas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari MIXT té
la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Després de la interp el'lació que va efectuar el
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Grup Parlamentari Socialista ef}." un passat pie, ens arriba
aquesta moció, que s'ha de reconeixer que és molt amplia,
amb molts de punts, i jo diria que quasi és una proposta a la
manera de dur alternativa, o en algun cas de suport, a la
manera de gestionar les competencies de menors per part del
Govern de la Comunitat Autonoma. Hi ha moltes coses i
molts de punts als quals no es pot dir que no, o sigui que
s'ha de dir que sí. El Sr. Tejero és un coneixedor del tema,
i per exemple els punts 1,2, .'\ i 4. intensificar les mesures de
prevenció, especialment als menors de 12 anys, davant situacions ele risc , així com les seves falllílies; desenrotllar i dur
a terme programes de detecció, prevenció, etcetera, impulsar, fomentar i mantenir els programes i recursos en medi
obert, podríem elir que és un programa, no electoral, naturalment, sinó un programa sobre un determinat tema: c10tar
de centres, , infraestructures, sel veis i x~rxes c\'intervenció.
Tot aixo ens pareix complet:llllent assul11ible . c1ur a terllle
accion s efectives i afavoriclore~ ele 1;1 reillst'l"ció social ~Illb els
menors infractors ...
Respecte elel punt 6, que é~ el l/lIl' \t' :1 cOlltinuac ió del
que he esmentat. crec fr ;IIlCI nlel1 1 llLle el0ll e l1 un termini un
po c cun per posar en m:lI ,:1 el [)I:I int egl;¡/ elel menOl', si
tenim en compte el clia qLle e~ \l'lI :1l/L1est:1 moció, perqué ele
fa temps ja s'ha parlat cI'aque,¡ tcma, en 1;1 illterp e l'lació ja
va sonir, i tal vegac\a c1ins :tL\lIe,t:1 Icgi,l:llLlI:1 llaturall1lent sí
que s'ha uria ele e1emanar aixó: I'e l ¡;IIl!. ljLlant al termi lli ell
aquest punt tenil11 els nOSlI es LiLlllle~. i pOl11 ¡e111 dir que aixo
esta en relació élmb el següellt. amh el nl1mem 7. Pel'o el
punt 9, garantir una adequacla políticl ele personal en concorclan<;a amb els represen t:1nts e1els treball :lelors ... , aquest ja
és un as pecte que més aviat pen:lllV :1 la funció pública, i no
esta a la mateixa línia de les l1le ~Ul"es que es elemanen en els
alu'es punts.

...

•

Aixo quant a objeccions, perque a la I'esta, el 10, que
demana garantir ( ... ) per a I'aclequacla qualificació i adequació professional, naturalment aixo s'ha ele fer, no es pot dir
que no: dur a terme campanyes institucionals, idem de cadel17, igual que potenciar i c1ur a terme convenis de
col'laboració amb institucions o empreses que puguin proporcionar activitats de formació encaminades a la inserció
laboral per als menors que es traben en situació de majoria
d'edat... Aquí naturalment es deu referir al límit quant a
I'edal. En tot aixo, completament d'acord; ara, com que
aquesta moció té a part de tots aquests punts en que s'insta
al Govern, té una proposta c1'acord específica, que ja es
tracta de formar una comissió no permanent d 'estudi per la
situació actual deIs menors, aixo francament I'oposició -i
naturalment jo estic a I'oposició, pero em referesc a I'específica del Grup Parlamentari Socialista- esta molt bé que ho
demani, i tal vegada podria ser positiu, pero nosaltres creim
que formar comissions, sent que I'executiu ja disposa de
personal i de mitjans per al compliment de tots aquests
punts, no hi estic a favor, tampoc no hi estic en contra, i per
tant pel que fa a aquest diputat -no sé quina sera la posició
deis restants membres del Grup Parlamentari Mixt- en aquest
aspecte sí que m'abstendré, pero en general tots els punts ,
i tom a repetir, no és que tal vegacla molts d'ells, com ha c1it
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molt bé voste en la defensa de la moció no els pugui
estar fent el Govern, pero que s'abundi o que es reforci
amb un acord d'aquesta cambra, no pens que hi hagi cap
inconvenient, menys en els que ja he fet les observacions, que no repetiré, perque es refereixen sobretot a
personal, i a la que fa menció a aquesta comissió no
permanent que proposen, Moltes gracies.

(El Sr. Vice-presiden! segon subsútueix el Sr. PresidelU en la direcció del debatJ
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari
PSM 1 E EM té la paraul a el diputat Sr. Sansó.
EL SR. SANSÓ 1 SER VERA :
Gracies, Sr. President. senyores i senvol's diputats .
Estam av ui c1avant una moció subsegüe nt a una interpel'lació feta sobre política de men ors. Diverses vegaeles
ja hem discuti! el tema aquest dei s menors, pero convé
ele tant en tant tornar-ho (Iur, perqué no sem¡Jl'e el que
es c1i scute ix aquí dins o els acmels eI'aquí dins Ilavors es
cluen a terme. Per tant jo dic que aquesta moció del
Grup Socialista pensam que esta feta <1mb objectiu ele
millorar I'atenció que es dóna a tot el col ·lectiu aquest
deis menors. Per aixo, ju st per aixo tendria ja el no srre
supon.
Pero creim també que aquesta moció és oportuna i
necessaria, ja que els problemes deis menors no estan
resolts ni molt manco. Caela clia es proelueixen fets que
ens confirmen aquesta situació. Aquesta setmana passada
hem tengut un fet que ve a confirmar que les coses no
estan 'tan bé com eles de la Conselleria se'ns vol fer
veure. Des que aquesta comunitat va assumir les competencies en menors, el nostre grup ha seguit amb atenció
la política de la Conselleria cle Governació, i volem dir
que la política practicada no creim que sigui I'aelequada
per solucionar els problemes deIs menors. El PSM 1
EEM creu que s'ha seguit -i aixo ja ho hem dit diferents
vegaeles- un criteri estrictament económic, i que no
s'han tengut en compte projectes que estaven en funcionament des de fa anys amb uns bons resultats, reconeguts -s'ha de elir- aquests resultats per la mateixa ConseIleria ·fins fa poc temps.
Moltes el 'aquestes pro postes del Grup Socialista, C0111
dic, i com he dit abans, ja s'ha debatudes c1iferents vegades en aguest parlament. Fins i tot, si ho mirassem un

poc veuríem que algunes d 'elles fins i tot estan aprovades per aquest parlament. Aixo no vol dir que una vegada aprovades, el Govern les hagi duit a terme o les hagi
tengudes en compte. Per aixo convé que una vegada
més tornem instar el Govern en totes aquestes coses que
ens diu. El nostre grup donara supon a totes, pero jo sí
que voldria fer incís a alguna el 'elles.
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"Intensificar les mesures de prevenció": Com han dit
altres portaveus, sempre hem d'estar d'acord amb aixo, perque el Govern sortinl aquÍ dalt i did que aixo ja ho fa, com
moltes vegades se'ns ha dit. AixÍ i tot esta bé recordar-losho; esta bé que ells diguin com ho fan, i possiblement almanco sabrem que s'intenta fer en aquest termes. Quan
voste diu al punt tercer "impulsar, fomentar i mantenir els
recursos en medi obert com a elements fonamentals a l'ambit de la prevenció", pode m aprovar aixo, clarament, pero
també crec que el Govern li dira que aixo ja ho fa, i ho fa,
ja que el programa de treball socioeducatiu en medi obert es
va adjudicar a una associació determinada que, segons les
clausules u~cniques, les empreses que havien de participar
havien de tenir com a mÍnim quatre educadors de carrer i
un equip tecnic amb un psicoleg, un pedagog i un assistent
social. Fent un poc de compte matematic referent al que diu
el conveni col·lectiu. del que hauria ele cobrar aquesta gent
i veure els doblers que tenen, que són 5.900.000 pessetes per
dur a terme aquest programa, crec que la conselleria ha
caigut en un error, perque aquesta gent no deu pagar el que
toca. per tanto no compleix un conveni laboral amb els seus
treballaelors, perque si no fan un miracle. és impossible elur
a terl1le un programa amb aquesta gent, un programa així
COIl1 toca. és impossible dur-Io a terme amb aquests doblers.
Pero no hi vull entrar més.
Sí que li diré. com voste molt bé ha recordat, que aquest
parlament pot prendre acords, pero no vol dir que el Govern
llavors els faci; per tant, podem dur una moció aquÍ. jo
també voldria que s'aprovas per unanimitat, voldria que la
majoria d'aquesta cambra l'aprovas, pero record que fa mesos quasi es va aprovar per unanimitat una moció nostra, i
després de repassar el que se'ns ha donat des de la conselleria, la veritat és que podem fer un debat posterior per discutir
perque crec que molt poques coses s'han complit o s'han dut
a terme.
Referent a aixo, vull dir que, quan voste diu "presentar
abans de final d 'any el pla integral del menor per a la seva
consulta, discussió i aprovació", li vulI dir que el nostre grup
considera que el temps esta adequat, ja que amb la informació que se'ns dóna se'ns diu que aixo es veura en aquest any,
i aixo se'ns diu el mes d'agost del 94, per tanto esta bé que
ho ctemanel11. 19ualment el punt 7, quan voste diu de deixar
pendent aquest decret, consideram també adequat, ja que la
llei del menor, també se'ns ha dit que se'ns presentaria en
aquest any, per tant jo crec que aixo és adequat, compleix el
que ha dit el Govern diferents vegades aquí dins. per tant,
jo, sen se allargar-me més, perque ja li ho dic, el debat l'hem
tengut moltes vegades i avui el debat ha de ser precisament
sobre aquesta moció, no entrarÍem dins altres temes, perque
supos que el president em cridaria I'atenció, per tant, jo dic
que aquesta moció és oportuna, és necessaria i esperam que
aquesta cambra li doni el seu suport, almanco per tornar a
dir al Govern, una vegada més, que la política de menors té
molt a desitjar i que la política de menors no és el que ell
ens diu. perque els fets recents demostren que no duen una
bona política de menorS.Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
PP-UM, té la paraula la Sra. Vida!.
LA SRA VIDAL 1 BURGUERA:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Abans de comen<;ar la meya intervenció voldria agrair al portaveu del Grup Socialista el to que ha
tengut quan ha explicat el text de la seva moció, jo crec
que amb aquest to i la voluntat i la col'laboració de tots,
i les aportacions de tots, evidentment aquest tema,
aquest sector del menor que tant ens preocupa tirara
enclavant una vegada que, com tots vostes saben. fa
quasi bé un any que tenim les competencies i que entre
tots. entre les aclministracions corresponents. consells
insulars, govern i ajuntaments, podem fer que aquest
sector millori ele cada vegada més.
La valoració que es va fer, fruit c1e la interpel'lació
passacla. i que avui ha clut aquesta moció, la valoració
que feim el'aquest any quasi C]uasi c1e cOlllpetencies. no
és la Illateixa, evidentment. i nosaltres agraú11 aquestes
dotze solucions que per part elel Grup Socialista es fan.
i abans eI'entrar en l'anaJ.isi de cadasculla, el que jo
voldria dir és que a moltes. el portaveu del PSM ho ha
dit, el Govern elira o el grup que el representa dira que
ja es fan, i realment el Govern no ho fa. qui ho fa. en
aquests moments són les administracions corresponents
que vol dir que aquestes, segons la L1ei el 'acció social,
pertoquen qualcunes als consells insulars i qualcunes als
ajuntaments. 1 és per aixo que el Govern no pot dir que
ho fa, perque ho fan les administracions corresponents.
A aquestes dotze propostes que fan les agruparia, les
tres primeres plegades, perque entenc que totes tres fan
referencia a prevenció. Una, la primera, parla eI'intensificar les mesures ele prevenció, especialment en menors
de dotze anys; la segona, desenvolupar i dur a terme
programes de detecció, prevenció i diagnostic i tractaments en situacions de desemparament: i la tercera,
impulsar i fomentar els programes en recursos de medi
obert. El que jo voldria dir aquÍ és que la prevenció en
situacions de risc esta encomanada per la L1ei d 'acció
social a les entitats locals. és a dir, consells insulars i
ajuntaments, que són els encarregats de dui' a terme,
mitian<;ant polítiques socials i actuacions concretes a la
prestació de serveis socials, prevenció primaria i secundaria, en el tema de la infancia en situació de risco Des
del punt de vista legal, l'exercici de les competencies de
menors en mans del Govern comen<;a en el moment que
a falta de resultat d'aquesta prevenció, que havien d'haver dut a terme els ajuntaments, el menor es traba en
una situació de desemparament; comen<;ar llavors 1'actualització d 'aquestes mesures contemplades a la Llei
21/87 No obstant aixo, algunes d 'aquestes mesures tenen
un caracter preventiu quan a partir d'una detecció preco<;. s'elabora un pla d'intervenció conjunt en
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coHaboració amb els equips d'ajuntaments i consells insulars.
Feta la referencia legal anterior, no podem oblidar les competencies que la L1ei d'acció social posa en mans del Govern
de la Comunitat Autonoma, que són l'ordenació, planificació
i inspecció del sector en aquest sentit, la plasmació d'aquesta
ordenació i planificació es dura a terme ben prest amb el pla
de menor i entre d'altres recollira les funcions concretes de
les administracions locals, amb el que suposa un circuit integrat d 'assistencia al menor amb dificultats socials i entre les
quals cap anticipar qu.e seran actuacions de tipus preventiu.
En aquest moment i dins la necessaria coordinació mantenguda amb consells insular i ajuntaments, el Govern, a través
deis servei de menors, col'labora amb la implantació de plans
i programes preventiu que s' hiln clut il terllle mitjanc;ant
convenis amb els ajuntaments i consells in s ulilrs .
Valdria dir a l Sr. Tejero que qU:11l ha fet Illellció ele programes, no bOll es inten c ions 111 co~e~ ilixí llli g cnf ilael es, sinó
que ja SÓ ll pro gra mes conueh I hen feh. el lluC li puc dir és
que en aquests l110menlS hi ha \1\ progr:lllle, que es c1uell a
terme per pan ele les aellll illlql :lll llJl\ cnl rt"'I)()nents i que.
evidentment, el Govern t:llllbt' hi prell 1):ln. que só n, un
pl'Og rama que fa refere nc i:1 :1 1';\tcl1ció :\ 1:1 f:llllília, Ull altre
que fa re ferencia a abusos i l11 :tltl :lCl:Illlcnt \. un alu'e que fa
referenc ia a suport en menol \ i t;llllílie~ alllh elificultats
psicosoc ials, un a ltre ele supon illle g l al :th IllCI1l1l"S, prevenció
de situacions de risc psicosoc i:tI. de ze l o :l ~is anys, i després
un altre que fa referenci :1 :\ SUI.1 orl :1" prol'e'i,orat amb tasq ues
d'edu cac ió per a la salut. Aque'ih progl'a\11es són uns elels
que es duen a te rme. per o SÓIl prograllles que es filn mitjan<;ant convenis amb els ajuntéll11eJ1l~. també :1mb el Ministeri
d'Eelu cac ió, i també amb I'lnel11 . Vol elil qu e :1quests programes de prevenció i c1'integració e-; cl uen a terl11e.
Des prés també una altra clacla important que cree que es
fa i per ventura qualcun cj'aquest~ eliputats no coneix amb
profunditat, és que s'ha fet una feina en fal11Ília, infancia i
joventut, i aixo ha provocat unes 2.7J [ demandes, demandes
a que evidentment s'ha intentat donar una solució adequaela,
i aquest volum de demandes vol dir que es fa una política
preventiva i que. fruit d 'a questes demandes i de les necessitats, després es pot donar una possible solució.

,,,

També vull dir-li , pel que fa referencia al punt 3, que
també té un caire preventiu que és el foment de programes
amb recursos ele medi obert. Aquest programa esta contemplat perfectament en el pla concertat. El pla concertat. com
vos tes saben, té un volum economic molt important, de 370
milions de pessetes que es du a terme mitjanc;ant conveni
Govern central, Ministeri d'Assumptes Socials/Conselllnsular , Comunitat Autonoma i ajuntaments. EIs ajuntaments que
són els que tenen la responsabilitat i la competencia en
aquest tipus de programes, són els que poden demanar acollir-se a aquest pla, aixo vol dir que ajuntaments, com pugui
ser Calvia, ajuntaments costaners, com Alcúelia, aquests
ajuntaments, evidentment, no tenen la mateixa problematica
que tenen els ajuntaments ele l'interior, i poden fer i poelen
dur a terme aquests programes d'educadors de medi obert ,
que deim aquí. a través d'aquest pla concertat, i són ells que
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ho han de demanar, no és el Govern que els ha ha de
fer fer, sinó que són ells que tenen tata la llibertat de
prioritzar i de posar en marxa aquests programes que
entenem que s'han de prioritzar perque de les demandes que hem tengut en serveis socials a Mallorca i el
mate ix ratio ha estat a les altres illes, ha augmentat de
forma alarmant el nombre de demandes que han vengut
per part d'infancia i família. 1 crec que aixo s'ha de
tenir i s'ha de recoUir molt bé, perque crec que aixo és
fruit de la situació en que ens trobam, pero que també
és una voluntat de posar en marxa aquest tipus de programes.
Un poc per coherencia i pel que jo he intentat explicar aquÍ, votar que sí una cosa que .ia fan els a.iuntaments i.ia fan e ls consells insulélrs, crec que no cal i crec
que després el 'aq uestes dades i aq uesta explicació. ha u ré
intentat posar un poc ele IIu1l1 a les senyores i senyors
diputals que no coneixien. per ventura. que élquestes
coses es duguessin a terll1 e. Per tant. nosaltrcs. :t 3L]uests
li elirem que no.
Després. qu a n cliu :tI punt .:l. "clotar ele centres. inhél estructures, serveis i xarxes e1'intervenció'" nosa ltres en
els centres terap eu tics apos tal11 per la pre ve nció. com
he\l1 eli! abans. no obstant aixc). per als casos existents.
pensam que és l11és encertat que :1questa gen! tengui un
tractament amhulatori . i no crear ex pressal11 e nt centres
per a e lls, que aixo faria que ele caela vegacl a estiguessin
més a'illats. Evidentment. aquest centre a111bulatori ha
d'anar acompanyat el menor que necessiti aquest servicio
amb el suport eI'un profess ional especialitzal.
També pe'nsam , a I'apartat que diu "centres per a
nines i adolescents", que el compliment ele mesures ele
regim obert i semiobert, ja existeixen centres que poden
dur a terme aquests programes i que hi ha hagut una
demanda només d'una nina al centre d'Es Pinaret, per
tanto si hi ha més demandes es podrien ampliar .
"Mesures alternatives a I'internament" , la nostra
comunitat autonoma és I'única que té un equip de
mesures alternatives pel que fa a tenir un programa que
té llibertat vigilada. fa feina en benefici de la cOll1unitat
i després coordina a través del centre ele Sagrada Família.
"Seguiment i suport a medi familiar", ja estan creats
serveis de suport i seguiment per a menors i les se ves
famílies, i la majoria es duen a Palma, on hi ha un 85%
de casos. per a aguest servei hi ha un conveni firmat
amb I'ajuntament de Palma.
Al punt 5, "dur a terme accions efectives i afavoridores de la reinserció social en menors infractors", direm
que no, perque es fa, es fa i la majoria d 'aquests casos
solen ser, desgraciadament, els familiars la causa que un
menor tomi infractor , per la qual cosa poques vegades
és possible la seva inserció familiar. i el que tenim com
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a objectiu prioritari és que aquest al-lot es pugui emancipar
i la majoria d 'aquests casos ja són joves en edat gran.
El punt 6, li direm que sí, evidentment, presentar a final
d'any el pla integral del menor, i li direm que sí i pensam
que es dura aquest pla aquí abans que acabi I'any.
El punt 7, que és deixar pendent el decret, tampoc no li
donarem supon perque aquest decret esta aprovat i publicat,
i es va aprovar i publicar perque enteníem que avan~ar
aquest decret, que va en la mateixa línia de la L1ei del menor, evidentment, faria que aquestes entitats col'laboradores
poguessin, ja, tot d 'una, posar-se en marxa per adequar les
seves entitats a la normativa que el Govern creia que seria
una millar qualitat d'atenció al menor, i aixo ha han fet, més
prest, pero anid, com he dit abans, en la mateixa línia del
que és la lIei. I aquest és el motiu pel qual li direm que no,
perque esta publicat i ja es du a terme .
Al punt 8, millorar la coordinació interinstitucional. homologant criteris i evitant multiplicitat d 'actuacions, li clirem
que sí. perque entenem que ... , pero a pesar de tot .ia es fa,
peró també li direm que sí.

paral'lela a la que ja es fa i que enfora de ser efica~
podria dur a una dupJicitat inadequada. Com també s'ha
indicat abans, s'han dut a terme comissions interinstitucionals, nosaltres Ji hem donat supon, i interdiscipJinaries, que fan feina en aquest sentit, i on s'aglutinen més
de quinze reconeguts experts del camp del menor, pensam que és molt més efica~ consolidar el circuit ja existent i animar el treball que ja es du a terme, que no
crear noves comissions en aquests moments, tenint en
compte que no ho exclouríem, sempre que una vegada
que haguem arribat a les conclusions finals i haguem
elaborat el pla del menor, es vegi necessari plantejar
aquesta creació, per tant no es deixaria tancada, pero
creim que en aquests moments crear una comissió seria
una actuació paral'lela a aquestes que en aquests moments estan fent ja una quantitat important de gent que
esta preparada en aquest sector.
1. simplement, em sembla que no em queda res Illés.
Gl"ilcies. Sr. President.

(El Sr. Presiden ! reprcl1 la dirccció del deba/) .
EL SR. PRESlDENT:

"Garantir una adequada política de personal en COllcordan<;a al~lb la representant deis treballaclors", hi estam d'acorcr. consideram que la nost ra actuació en aquest sentit i en
aquest camp, s'ha guiat també per aquests principis .

Gracies, SrJ , Vida\. Torn ele replica. Sr . Tejero, ¡é la
paraula.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:

Al punt JO, "garantir i vetlJar per I'adequada qualificació,
adequació professional, formació i perfeccionament de tates
les persones que intervenguin en I'atenció al menor", també
li elirem que sí, ha constitu'it també una preocupació per
part ele la conselleria formar d'una manera continuada el seu
personal que té contacte amb el menor, per tal que tengui un
millar resultat quant després al treball prop d'aquest sector.
Per a aixo va dissenyar el que havia de ser el perfil d'un
ed ucaelor en el centre de menors.
A I'apartat 11 també li direm que sí, perque entenem
que elur campanyes institucionals dirigides en aquest camp
esta bé, s'ha fet ja qualque cosa, exposició deis drets deis
nins, després també entenem que dur campanyes de mentalització en aquestes qüestions que afectin el menor, sempre
que sigui milJorar la seva situació també hi estarem d'acord.
I al punt 12. "potendar i dur a terme convenis de
col'laboració amb institucions o empreses", li direm que sí,
de fet ja hi ha qualque cosa, com Ji he dit abans, amb el
MEC, amb I'Inem i amb Fodesma, que també dóna suport
a tots aquests nins que després puguin tenir una millor sortida quan surtin qualque vegada deis centres en que estan
internats, tenguin una millar possibilitat d'integració al món
laboral.
Al darrer punt, que és crear una comissió, li direm que
no en aquests moments perque entenem que és innecessari,
una comissió no permanent d 'estudi de la situació del menor
a la Comunitat per entendre que aixo suposaria una actuació

Gracies. Sr. Presiden!. Senyores i senyors diputa/s. en
primer lugar, al portavoz del Grupo Mixto, agradecerle
el apoyo que ha manifestado que dará a los puntos el.e la
moción, intentado explicarle dos cuestiones en concreto,
el punto 6, a usted no le quedaba claro, ya ha quedado
claro que incluso se comprometió, era una de las propuestas diríamos marías de las que había en esta moción. Con respecto al punto 9, y va para aclaración suya
y también para aclaración de la Cámara en general, me
gustaría, a pesar de que lógicamente hemos de agradecer que se va a apoyar, hemos de agradecer a todos los
grupos en este aspecto que se va a apoyar, está claro que
hay una serie de quejas sindicales y del personal, que
evidentemente si garantizamos mediante la aprobación
de esta moción, digamos, la política de personal, pues
será algo positivo.
Respecto a lo que usted comentaba de la comisión no
permanente, bueno, no sé qué es lo que dirá al final el
grupo mayoritario, porque primero ha dicho que nos
dirá que no, pero que de momento quedo abierto, la
verdad es que no me ha quedado del todo claro.
Bien, al Grupo PSM i EEM agradecerle el apoyo que
nos dan a la moción, evidentemente los problemas de
los menores no están resueltos ni muchísimo menos, ni
10 estarán, al paso que vamos, por decirlo en castellano
puro, que evidentemente ha hecho mención de un par
de cuestiones que sí que me gustaría recuperar porque
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así también le servirá a la portavoz del Grupo Popular.
Tengo aquí delante, y evidentemente no leeré, para no caer
en vergüenza ajena, el proyecto que la llamada asociación
cultural Rostoll presentó a la conselleria, que incluso ya
haciendo el parafraseado tiene faltas de ortografía garrafales,
que éste es el proyecto que presentaban, pero no lo leeré,
aparte de que el proyecto se llama Projecte destinat a l'incentiu per la participació i motivació de la jovellLUl. Esto es lo
que presentaron, evidentemente comparado con otros proyectos que además, rep,ito, se ha aprobado en este parlamento y no se han cumplido, C011 otros proyectos que estaban en
marcha y que también tengo un dossier muy amplio incluso
con firmas del anterior consell e r adjunto a la Presidencia,
dado el beneplácito de su actu:lción. valclrí;¡ la pena recordarlo.
Bien. respecto a la port;¡IiOZ clel Cirupo Parlamentario
Popular . evidentemente creo LIUl' lo pl-imeJ"L) que debo hacer
es agradecerle que apoye n los I)UlllO'> Ljue \;In :\ :\poy:lr. pero
lamento muchísi mo y me cluL:le. Ll)[lH) clii() en otl'o caso I:l
consellera, que pOI decirlo dL' ;d~un:1 rOIIl1:1. dig;¡n que
apru eba n I:ls marías. lo que se dicl' ell términos escol a res las
marías. soy bastante cuiclaLlusl) Ul:lllcln 1é, I:ICto una moción.
tocios los puntos de la moción 11l'IH' 1l ,u pUl que. y s i se leen
bien tienen su por- qué y 'u 1'1 cci.., ióll explícit;¡. desde un
punto de vista técnico y clescle Ull 1)Llntu ele vista político, y
evidentemente e ntiendo que e, . lo con\iclel o u,na burla, realmente. personalmente lo comiclei'l) un:1 hurl:!. se lo digo así.
y no sólo por parte de usted. ~ino pOI quien 'ie lo ha escrito,
y lo siento mucho. Evidentemente. cU;lndo me habl a n de la
Ley de acción social, efectivalllente s;lbemos que hay la Ley
de acción social, la Comunidael ALltónOI1l:1 tiene unas competencias, ¿qué me viene a elecil :11101':1, que hasta que no se
encuentren en situación de eles:1mparn o elespl'Otección o en
refOi'llla , la Comunidad Autónoma se tiene que lavar las
manos':', muy bien, así pasa lo que ha pasa elo, entre otras
razones. Que lo hacen ya tocio los cOl1sells, los ayuntamientos , bueno, esto, COIllO dijo en una ocasión, que me hizo
muchas gracias, el Sr. Sampol. en una comparecencia, esto
parece jauja, dan la impresión de que esto parece jauja, y yo
realmente eludo mucho de que sea así, dudo mucho. vamos.
yo, el último, pero mucha gente antes lo ha dudado y lo ha
escrito, y está escrito.

~

.

Hay programas que se realizan con convenios. evidentemente. hay unos programas que se realizan con el Ministerio
de Asuntos Sociales, con el Ministerio de Educación y Ciencia, con ayuntamientos, con todo el mundo, pero hay una
serie de programas convenidos. estamos hablando de programas específicos de la Comunidad Autónoma dentro de las
responsabilidades que tiene una conselleria que ha triplicado,
como mínimo la partida para menores en tres años. Entonces entendemos que valía la pena hacer un esfuerzo, el esfuerzo, le aseguro que lo hemos tenido, no ha sido una idea
brillante que ha caído del cielo, ha sido después de consensuar y consultar con personas competentes que se dedican a
ellos. Y también, cosecha, por decirlo de alguna forma, no es
un programa electoral, pero nos hubiera JeSullado mucho
más fácil decir que deshagan todo lo que hace y que hagan
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todo nuevo, no, hemos intentado hacer una propuesta
constructiva y evidentemente la respuesta es bastante
pobre, y lo siento.
Cuando habla de centros, con los problemas de drogodependencia le dije en la interpelación que los agentes
y fundamentalmente un agente muy cualificado como es
la juez encargada de la cuestión de menores, decía que
no había centros para drogodependientes que van a
Sevilla, ¿a usted le parece que esto es lo normal, que
tengan que ir a Sevilla, cuando un menor es drogodependiente, o que vaya a un ambulatorio, eso es lo normal? Es decir, en esta comunidad no tendría que haber
centros, somos la comunidad más rica para algunas
cosas pero no tendría que haber centros para cuando
hay problemas de clrogodependencia.
Con respecto al decreto, evid en temente no no s hemos apoyado como hemos dicho :lntes en lo que nosotros opinábamos. sino en lo que opinaba 1:1 plataforma
ele defensa elel menor que agrupa m ucha., asociaciones.
y ustedes lo saben .
y ya que me diga que no están de "cuerdo pero que
no sabemos si, en la cre:tción ele una comisión. fíjese
que hemos sido muy cuidadosos en decir que fuera una
comisión, no ele investigación ni nad;¡ ele esto. podríamos haber hecho mucha demagogia. mucha. se lo asegu ro, y esta lección no servirá, a lo mejor. pero hemos
pedido una comisión no permanente ele estudio de la
situación elel menor en todos los ámbitos explicando los
objetivos. que estudiara las causas. que elaborara tln
informe y que se~ará antes de que acabe la sesión; y me
dice, no, esto no porque hay muchas comisiones estudiándolo. estoy hablando de una comisión parlamentaria. no ele una comisión técnica, y una comisión parlamentaria la determina el Parlamento, y evidentemente
repito, por cuarta vez, me gustaría que no fuera la
última. pero ser menor en las Baleares no es ninguna
ganga. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Tejero. Intervencions en contra replica':'
SÍ, Sr. Vidal, té la paraula.
~L

SR. VIDAL I JUAN :

Moltes gra.cies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats . Sr. Tejero. seré molt breu, per dir-li
que en la majar part de les propostes estaré d 'acorel,
també sembla ser que el grup majorita.ria hi esta, m'abstendré al punt 7 i Ji repetesc que tampoc no estic completament eI'acorel, a pesar del que ha dit i precisament
pel que ha elit, de fer una comissió precisament parlamentaria per a l'estudi de la situació actual deIs menors
a la Comunitat Autonoma. 1 dic que precisament perque
és parlamentaria , perque és una gestió de govern que
crec que té la responsabilitat I'equip ele govern de la
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eonselleria, i, per tant, tal vegada és una postura equivocada
pero és la que tene, i ha die sincerament. En aixo no estic en
contra, pero tampoc no hi es tic a favor i, per aixo, també en
aquesta proposta d'acord de crear aquesta comissió no permanent m 'abstendré. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr- Sansó, té la paraula.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Tejero, he
escoltat aquesta segona intervenció seva i de qualque manera
m'ha alegrat un poc, perque la veritat és que m'ha fet veure,
amb la seva intervenció, que no queia en la trampa ele ereure
que el Govern ens aprova una moció ¡que tot ja esta solucionat. C ree qu e hem elut cliferents mocions aquÍ i tal vegada
s' ha caigut un poc en ¡'error dins I'oposició de creure que
una vegaela aprovada la moció la cosa anava envant. Només
respecte del punt 8 volelria e/ir-li que , cIar, la portaveu del PP
ha clit que sí a aquest punt. que és millorar la coordinació
intcrinstitucional homologant criteris, convendria homologar
criteris, perque es veu que alm3nco els criteris eI 'aquest govem no són els mateixos ele Madrid, perqu e a Madricl continuen c10nant suport a programes de reconegucla capacitat en
aquestes illes, i aquí sembla que es continuen negant aquests
programes. Aixo sí que ha he volgut dir perque en aquest
punt concret potser que no anem coordinat o que no hagim
entes el que vol dir aquest punt 8.
1 referent, per acabar, al que li deia de l'aprovació ele la
moció, esta molt bé que ens apr.ovin segt)]ls quines coses,
pero aquest diputat en concret va poder, a una taula raciona
feta al Club Diario de Mallorca, tocar o observar de qualque
manera al la dins mateix, la poca voluntat o el poc criteri que
suposa aprovar aquí una cosa, perque el director general en
aquells moments ens va dir, no voldria repetir les paraules
concretes que va dir, pero de qualque manera, al Parlament
poc cas li fan, perque el Govern és el Govern, i el director
general així ho va manifestar, que el Parlament no li havia
de donar lli<;ons ni li havia de dir el que havia de fer: per
tant, jo aixÍ ha vull dir, perque aquest mateix diputat, a una
pregunta meya , a una taula rodana, el poc cas que fa un
director general a un diputat es va poder veure alla dins, i no
només ha feia a aquest diputat, sinó que crec que ho va fer
a tot el Parlament.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó, Pel Grup PP-Um, la Sra. Vidal té la
paraula.

serie d'acord que avui s'aprovaran per unanimitat; per
a mi no n'hi ha cap, Si li he de dir la veritat, cree que
aBa on nosaltres votarem que no i votarem que no perque ha feim, perque ha feim, no ha fa el Govern, ho
fan els ajuntaments, el consell insular, ha fa el Govern
i el Govern central de vegades quan hi ha un c,onveni
firmat, Ji he dit que Ii dirÍem que no perque són coses
que es fan, es fan programes, voste diu "intensificar
aquests programes", estam d 'acord que s 'intensifiquin,
i estam d'acord que els ajuntaments, que són els que
tenen les competencies en aquest tema de prevenció,
intensifiquin els esfon;os i els recursos i tenguin unes
prioritats a I'hora de destinar-hi els doblers del seu pressu post. Li he posat I'exemple molt cIar de I'ajuntament
de Cal vii, del d'Alcúdia, deIs ajuntaments que tenen
part costanera al seu municipi , que és evidentment on
tenen aquests problemes i alla on haurien de destinar
una bona p:1n deIs seus pressuposts en programes de
prevenció, d 'atenció al menor. 1 li puc assegurar que
tampoc no ho fan, i nosaltres som sensibles, Sr. Tejero,
tant com ho pugui voste, que ha augll1entat el to a la
segona intervenció, i a mi em fa pensar que el seu augment ele to ha estat perque jo li he posat damunt la
taula i en aquesta tribuna els programes que feiem i :1
voste aixo no li ha agradal. no li ha agradat, que en
podem fer més?, sí, p~ro és u na constatació que hell1
ates 2. 700 famílies~ que hi ha sis o set .programes en
1l1arxa, i també que hi ha un servei d'infancia i famÍlia
que tal vegada no n'hi ha d 'altre a cap comunitat autonOl11a com aquest que fa feina i dóna atenció a prop de
400 persones, aquesta és la veritat, que n'hem ele fer
més, que s'ha eI'intensificar, per a aixo li puc assegurar
que es donen res postes a tates aquestes demandes, i no
li he dit que li dei m que no perque no ha crei1l1, li he
dit que li direm que no perque ha feim.
I al que li elirem que sí, vos te ho ha tractat de maria,
per a nosaltres no és maria, que el personal estigui preparal. que es facin convenis de col'laboració i tot aixo ,
per a mi no és maria. ]0 entenc que dava!l tot aixo hi ha
molta demagogia, Sr. Tejero.
Al punt darrer li vull aclarir si no ha ha entes que
nasal tres no li donarem suport perque entenem que ja
hi ha distintes comissions i que en aquests moments,
crear una comissió parlamentaria tal vegada podria
crear confusions. El que li he dit és que una vegada
aprovat el pla, de cara a un futur i que després, en el
seu moment, es ves la necessitat de fer una comissió, ja
ha veuríem, pero en aquests moments creim que no és
oportú. Ara no és oportú, no vol dir que després no ha
sigui, pels motius que li he explicat, per tant, a aquest
darrer punt, nosaltres no li donarem suport.

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:
Moltes gracies, Sr. President
Moltes gracies, Sr. President. Miri, la veritat, deis dotze
punts que vos tes han dut aquí en la moció, per a mi no n'hi
ha cap que sigui maria. Jo veig molt important tenir un bon
personal preparat, fer campanyes de mentalització, tota una

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra . Vida!.
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Acabat el debat, passarem a la votació. En primer 1I0c,
deman quines peticions hi ha de peticiOns per separat. Sí, Sr.
Vida\.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Simplement, el punt 7 i aquesta
sense enumerar proposta d'acord.

28 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queden
rebutjats aquests punts.
Ara votarem el punt 6.

EL SR. PRESIDEr:-rT:
Vull fer l'observació que en relació amb aquesta moció
entenc que hi ha dotze punts on el Parlalllent instaria el
Govern de la Comunitat, que serien els dotze primers, i
Ilavors hi hauria, formant part talllbé de la Illoció, un que
seria un acord de Parlalllent en rel:lció :l cOlllissió, no ve
enumera!, es considera COI11 un punt ;1 parto pero no forma
pan dins I'entramat deis clot ze 1'1 illlers .
íVlés peticions ele votació pt'1 \t'11:\)·:lt·.)
LA SRA. VlDAL 1

~):I

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets. per favor') Gracies, poden seure.
Queda aprovat per unanimitat el punt 6.
Punt 7.
Se nyores i se nyors cliputats que voten :l f ,"\V o 1', es
vale n posar drets, pe r fa v or~ G rac ies . poden seu)'e.

Vida!.
Senyores i senyors cliputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favm'J Gracies. poden seure.

BURCiU~R,\

Nosaltres poclelll votar conj llllt:IIllt'llt eh pUIltS 1, 2, J, 4,
5, conjuntament, el punt (:¡ pel \l'¡J:lr:lt. el punt 7, per separal. 8, 9. 10,11 i 12 conjunt:1Illl'Ilt. i 1:1 colllis,ió per separal.

Senyores i sen yors cliput:lts que s'abstenen:
24 vots a favol', 29 en cont)·", 4 :lbstencions. Queda
rebutjat aquest punt.

EL SR. PRESlDENT:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Passaríem, doncs, a la vot:lció clels punt~ L 2, J, 4, 5, 8.
9, 10, 11 i 12.
Senyores i senyors cliputats que voten a favor, es valen
posar clrets, per favor'J

Sr. President. perdó, una qüestió d'ordre, són S abstencions.
EL SR. PRESIDENT:
24 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions; en
seqüencia, queda rebutjat el punt 7.

LA SRA. VlDAL 1 BURGUERA:

COI1-

No, el punt 8, per separat.
El punt 8 també es votara per separat.
(Remor de veus)

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor') Gracies, poden seu re.

EL SR. PRESIDENT:
Torn a repetir. Punts 1,2, J, 4, 5, 9, la, 11
es votarien en bloc.

12, aquests

LA SRA. VlDAL 1 BURGUERA:
No, no.

Queda aprovat per unanimitat el punt 8.

1 ara podríem votar conjuntament els punts 9, 10, 11
12.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

(Remor de veus)

... ,

EL SR. PRESIDENT:

1, 2, 3, 4 i 5.

.-

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies. poden seure.

Queden aprovats per unanimitat els punts 9, 10, 11
12.
ara passaríem a votar l'apartat dirigit a la creació
d 'una comissió no permanent.
Senyores i senyors c1iputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda rebutjada el punt 13.

n.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 1539/94,
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
modificació deIs reíaIs decrets 551/1985 i 20/1988.
1 passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon
a proposicions no de llei, i veurem en primer lloc la 1539,
presentada pel Grup PSM i EEM, relativa a modificació deIs
Reials Decrets 551/85 i 20/88. Té la paraula, pel grup proposant, el diputat Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Sr. Presielent. senyores i senyors diputats. Aquesta proposició no de Ilei va ser presentada juntament amb una altra
iniciativa que proposava que el Parlament tengués una iniciativa legislativa davant el Congrés deis Diputats per tal de
modificar la L/ei 48/1994, reguladora de la Ilei d'objecció de
cQnscfencia. I ara, aquesta proposició no de I/ei, amb sintonia
amb I'abans esmentada,'pretén que es modifiquin els Reials
Decrets 551/1995, que és el reglament del COl15ejo Nacional
de Objección de Conciencia ¡del procediment per a reconeixement de la condició d 'objector de consciencia, per tal que
es pugui reconeixer l'objecció sobrevinguda, és a dir que els
joves en el moment que siguin incorporats a files es puguin
declarar objectors i es paralitzi el seu servei militar; i també
una modificació del Reíal Decret 20/1998, que és el reglament de la prestació social deIs objectors per tal d'equiparar
aquesta duració del servei social amb el servei militar.
Nosaltres entenem que els greuges comparatius que existeixen entre els joves que es decideixen per ser objectors de
consciencia i que conseqüentment han ele fer la prestació
social, amb els joves que fan el servei militar hi ha una discriminació quant al temps i la durada d 'aquestes dues prestacions. I a<;o parteix que la propia Ilei d 'objecció de consciencia
ja diu que el servi militar implica un grau d'exigencia molt
major que la prestació social, al nostre entendre és una apreciació totalment equivoqda perque per al nostre grup, tanta
importancia té el treball que realitzen els objectors ele consciencia que fan la prestació social com els joves que fan el
servi militar, ben igual que el mateix nivel! de dificultat pot
tenir tant un servei com l'altre, no hem d'oblidar que en
aquest moment, tot i que hi hagi joves que fan el servi militar, que han estat destinats o que fan una labor humanitaria
a zones en conflicte, en aquestes mateixes zones també hi ha
joves que fan la prestació social substitutoria.
Per a<;o, nosaltres apreciam que és del tot incongruent
que hi hagi un tipus de prestació que tengui una durada
superior al servei militar, quan el que hauria de ser és una
durada totalment equiparable. Entenem que l'objecció de

consciencia, igualment que la insubmissió, suposen a un
nivell diferent un compromís amb un món més just i
solidari, i el nostre grup, des del PSM hi estam decididament i hi volem contribuir. Per altra part el manteniment de l'Exercit basat en el reclutament for<;ós, és
avui per avui al nostre entendre, insostenible i és la base
d'aquesta discriminació, el fet que hi hagi un reclutament for<;ós fa necessari el reconeixement de l'objecció
de consciencia, i evidentment perque l'objecció de consciencia no arribi a uns límits que facin perillar 1'estructura militar, s'hi han de posar traves, i una d'aquestes és
la penalització de la insubmissió i una altra és que la
prestació social substitutoria sigui més l!arga que el
servei militar. Vam veure com el servei militar durava
devuit mesos i la prestació social en durava vint-i-quatre,
quan el servei militar va ser rebaixat a tretze, la prestació es va mantenir en devuit , i quan el servei militar. ara
el u ra nou mesos, la prestació socia I en dura tretze. 1. per
tanto la discriminació s'ha anat mantenint en tant que
s'ha élnat rebaixant el temps de servi militar, i nasal tres
entenem que a<;o és intolerable.
I aquest debat també es va donar al Co ngrés de
Diputats al debat de I'estat de la Nació, quan hi va haver
una resolució que demanava la modificació de la L/ei ele
I'objecció de consciencia perque hi ha un nombre importanl d'objectors que no poden accedir a la prestació
social substitutoria, perque en aquests moments no hi ha
prou places i. per tant, se'ls havia d'eximir , si era per
culpa o per causes de la propia administració no poder
realitzar la prestació social, se'ls havia el'eximir de realitzar-la; pero no entrava en altres qüestions que nosaltres
consideram importants que s'hi entri, C0111 és el tema de
la durada de la prestació social i equiparar-la amb el
servi militar, que nosaltres entenem que hauria de ser
si milar en ambdós casos. Moltes gracies.

(El Sr. Vice-president primer sllbscitueix el Sr. Presidem en /a direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que vulguin intervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr.
Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO :
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
He de dir que no sé quin sera exactament quin sera el
resultat de la votació final pel que fa al Grup Mixt, pero
pel que a mi respecta i referent a aquesta proposició no
de Ilei que demana la modificació d 'aquests dos reials
decrets, vagi per endavant que el meu vot sera. favorable
a la modificació deis dos reials decrets. 1 sera favorable,
no tant pel que sobretot respecta al 551/1985, no tant
per les pro postes que es fan concretes aquí, sinó per un
fet que cree que és inqüestionable. Després deis tres
clarrers anys, jo crec que ja no podem tenir dubte que el
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nostre estat necessíta comptar amb un exercit professional,
fíns í tot, tal vegada, no, fíns i tot, no, hauria d'estar í aquesta sembla que és la línia, en el context d'un exercit europeu;
pero, evidentment, un exercit i no entraré ara afer valoracions de quines han de ser les seves misslons, encara que es
podria ser molt crÍtic amb les darreres actuacions de I'exercit espanyol fora de les nostres fronteres.
Crec que I 'actitud de l'exercit espanyol a la guerra del
Golf va ser una actitud no del tot ajustada al que s'hauria
d'haver fet, jo crec que no s'havia d'haver participat en les
actuacions que alla es produ'iren, ele la forma com es produ'iren i, per una altra banda, les dan'eres actuacions del nostre
exercit él Bosnia, crec que han estat unes actuacions que
podrien tenir, encara que cOlllptin amb el supmt majoritari
del Pulament espanyol, podríclll ,er crítics amb aq uestes
actuacions. [ estic conveJl(;ut LJue de conti nU :lr ,lixi les coses,
algulls deis grups parlamelll<ll' i., lllle h~lll cloll;lt supon a les
actuacions ele I'exercit espanvol :1 Bósni:1 ele 1:1 1"01 111 a COIll ho
hall fet, jo crec que segons COIl1 \ :lgill le~ C()~l:" t:1I vegada se
n'h¡¡uran ele pencclir, perllul: ellC;II:1 es pl:llllegen se rio sos
elubtes ele com acabarú aquest clllli'llcte i Lie LJuin:l forllla se'n
POell8 sonir.

.......

Si tot a~o succeeix amb un nélTit ¡Jlol"essional, bé, es
pot fer una crítica política e1el gllvem ele tol"ll per l'actuació
que hagi tingut aquest exe rcit prnl"e,>sion:ll.1JerO Cjuan .ia es
tracta eJ'implical-hi pel so nes llut: d ' una fOl'lll:l fon;osa, perque així ho diu la paraula, :\ mé\. han ele comp lir el seu
servei militar, la cosa cree que és ahsolutalllent diferent. 1,
per tant. jo crec que el plantejalllent ha ele ser un altre, és a
elir, hem ele tenir un exercit prolessional i, evidentmen t, si hi
ha un exercit profession a l. auwlll:úic alll elll desapareix I'ohjecció de consciencia. és a clir, hi pot haver una objecció de
crítica cap al que és una institu ció armada, pero a<;:o quedaria com una expressió ele caracter'filosQfic per pan deIs que
no estiguessin d'acord amb una institució armada, pero no
amb una implicac ió directa ele perso nes que no hi estan
d'acord i que ele forma for<;:osa es veuen obligats él estar elins
aquesta institució armada o, per contra, han de patir en
alguns casos condemn es de presó i, en altres, han de fer un a
prestació social subst itutoria super ior al que és el períocle
normal d'incorporació a files, com es diu normalment, incorporació a I'exercit amb la forma obligatoria, amb la qu al
cosa el que es fa realment és posar un castig perque no
volen an ar, diríem, de forma for<;:osa. 1, en aquest sentit,
crec que a les altures que estam en aquest moment, aquestes
actuacions són actuacions totalment, jo crec que, ja no per
dir un aitre qu a lificatiu, pero com a mÍnim les podríem
qualíficar com passades de moda, de decimononiques, un a
cosa que no esta d'acord amb el món en que vivim, amb
l'actualitat.
1 el més trist de tot a<;:o és que un partit que esta al govern, que governa, que es considera un partit, o ven la imatge que és un partit d 'esquerres, un partit progressista, ete.,
etc., mantengui aquestes actuacions i aquesta situació quan,
realment. s i realment fos tot a<;:o que di u, e l que hauria de
fer és anar cap a aquest exercit professional i eJeixar-se ja

•
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d'histories i de persecucions d'aquests joves que no
volen fer el servei militar per una o altra causa. La veritat és que en aquests aspectes és trist veure com encara
hi ha joves als quals se'ls pugui jutjar perque no han
volgut fer el servei militar o no han volgut incorporar-se
a files, i que a<;:o estigui avalat i sustentat per un govern
que es diu progressista i d'esquerres, a<;:o és una cosa
totalment incongruent i recorda, realment, com deia,
com a mínim és una cosa totalment anacronica . 1, a
més, és que fins i tot parlant amb militars professionals
d'aaquest tema, amics que són militars professionals, ells
mateixos admeten i el diuen que s 'estimarien mil vegades més estar manant un exercit professional que estar
amb una gent que va de mala gana a fer el servi militar
i que només plantegen problemes, i aquesta explicació
te la fan molts ele militars que són professionals en
aquests momenlS. Per tant , no sé dins quin cap pot
entrar que es vulgui mantenir aqu esta situació com es
lllanté fin s ara.
Per tant. per 101 el que he ex posat , eviclentlllent cree
que s'ha ele donar supon a aquesta petició ele modificació eJ'aquests dos reials c1ecrets rvloltes gr:\ cies.
EL SR, PR ESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Per pan elel Grup SOCIALISTA
té'la parau la la Sra. Teres<1 Riera i Madurel\.
LA SRA. RIERA I MADURELL:
Gracies, Sr. Presidenl. Senyores eliputades i senyors
diputats. El Grup Socialista entén i fins i tot comparteix
la preocupació i les motivacions elan'eres qu e han portal
al Grup PSM i EEM a presentar aquesta proposició no
de Ilei al nostre parlamento Obviament el nostre grup
esta a favor de I'eliminació de qualsevol forllla de discriminació que pugui existir, en qualsevol sentit, entre els
jo ves que compleixen el servi militar i els joves que, per
ser objectors de consciencia , opten per la prestació
social substitutoria, i, per tanto estam a favor ele moltes
ele les consideracions que acaba de fer el portaveu del
grup proposant, el Sr. Gomila.
És més, els diré que moltes eI 'aquestes preocupacions
són compartides plenament pel Govern de I'Estat i per
la 'majoria de grups que integren les Co rts Generals, que
són, en definitiva, els que tenen les competencies per
modificar les lleis que vostes proposen modificar. Prova
d 'aixo és que el Govern ele l'estat va aprovar, si no
record malament al voltant del mes de mar<;: passat, un
pla -podrÍem dir-ne- de xoc encaminat a millorar la
prestació social substitutoria de manera que aquesta
mi llora cristal'litzés en l'aprovació d 'un nou reglament.
Aquest nou reglament, actualment ja esta envíat al Consell d'Estat i s'espera que pugui ser aprovat el proper
mes de gener, és a dir, el mes que ve.
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D'altra banda, com vos tes saben, al Senat ha estat funcionat una ponencia encarregada d'estudiar i dictaminar sobre
totes aquestes qüestions, en la línia de donar compliment a
la resolució que ha esmentat el Sr. Gomila del debat de l'estat de la nació, i aquesta ponencia, justament, ara ha acabat
les seves feines i tot el que ha anat fent, inc10s el document
final sempre ha procurat que fos aprovat per consens, almanco entre els grups més representatius. Per tant, aquest és un
tema sobre el qual tant el Govern com el Parlament de l'Estat hi esta fent feina molt intensament; ells són, en definitiva,
els que tenen capacitats per introduir-hi canvis, és un tema
complex, lligat a la seguretat de l'estat, i és altament important que les decisions es prenguin, sempre que sigui possible,
per consens, i sobretot és un tema que s'ha de coneixer en
profunditat i que necessita un tractament global, un tractament en tota la seva amplitud i no només considerant a'llladament certs aspectes com vostes proposen.
Per tant, el nostre grup, sense entrar en el detall del contingut deis dos punts de la proposició no ele Ilei que presenten, s'abstindra, perque considera que no és el lloc ni el
moment oportú per abordar aquests temes i perque la forlllil
élmb que vostes ha proposen, no és la millar maneril, pensem, ele solucionar els problemes que hi pugui haver. Per
tant, repeteixo, el nostre grup, des d'una actitud ele responsabilitat. s'abstindra.
Moltes gracies, Sr. President.

(El Sr. President repren la direcció del debal! .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Riera. Pel Grup PP-UM, Sr. MartÍnez i
Palentinos, té la paraula.
EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS:
Sr. Presidente, s6íoras y señores diputados. Nos encontramos ante una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario PSM i EEM, que tiene por objeto abrir debate
respecto de la petición, por parte de este parlamento, al
Gobierno de la Nación referente a la modificación del Real
Decreto 551/85, de 24 de abril, en su artículo 7, apartados
1, 2 Y J; así como la modificación del Real Decreto 20/88,
de 15 de enero, en su artículo 2, en aras, según manifiestan
en su exposición de motivos, del reconocimiento de la objeción de conciencia sobrevenida y con intención, también, de
acabar con la discriminación actual que padecen, según ustedes, los objetores de conciencia, con el fin de equiparar en el
tiempo la duración de la prestación social substitutoria con
la del servicio militar en filas.
Para mayor abundamiento sobre el tema, habida cuenta
de la importancia que tiene para los jóvenes, no olvidemos
que es una etapa que va a desordenar, trastocar de alguna
manera su modus vivendi, su modo de vida, quiero, por tanto, pasar a comentar y ampliar unos detalles sobre la conveniencia o no ele esta proposición no de ley.

Para empezar estamos ante la existencia de lo que
podemos denominar un conflicto de intereses legítimos,
intereses legítimos que tienen su raíz y fundamento en
la Constitución, en primer lugar, el derecho elel objetor
a que se respete su derecho individual y, en segundo
término, la necesidad de garantizar la organización y el
buen funcionamiento de las fuerzas armadas. Leyendo
detenidamente la Constitución, vemos que uno de los
principios más importantes inherentes a cada español se
centra en el reconocimiento de la libertad ideológica,
religiosa y de culto, principio que va más allá de ese
simple reconocimiento, principio que busca una adecuación del comportamiento personal con las propias convicciones. Este principio, consagrado en el artículo 16.1
de la Constitución supone una sumisión del ordenamiento juríelico en su relación con la persona, incluso
elentro ele la propia Constitución, pues podemos observar cómo la obligación de la prestación del servicio
militar está supeditada a estas convicciones, tal como
señala el artículo 30 en relación al servicio militar, los
españoles tienen el derecho y el deber ele defender a
Espalla, y en su punto segundo se clarificZ1 la posible
dicotomía entre este derecho y deber ele defensa elel
territorio y del ordenamiento y el derecho fundamental
aludielo anteriormente, la ley fijará las obligaciones
militares de los e¡;pañoles y regulará, con las debidas
garantías, la objeción de conciencia, así C0l110 las demás causas de exención del servicio militar obligatorio,
pudiendo imponer, en su caso, una prestación social
substitutoria.
En la Ley 48/84, de 26 de diciembre, se encuentra
desarrollado este apartado, en virtuel elelmandato constitucional formulado, y a mí, señor diputado, me ela la
sensación que ha soslayaelo la lectura al menos del
preámbulo de dicha ley o, en cualquier caso, ha efectuado la lectura de una manera sesgada. Es ahí, precisamente dónde se encuentra la filosofía que informa y
regula la objeción ele conciencia y la prestación social
substitutoria; es ahí donde se hace indicación expresa de
los principios que inspiran el texto legal. paso a citarle
esos principios por si fuera preciso: regulación de la
objeción de conciencia con la máxima amplitud en
cuanto a las causas con la mínima formalidad posible en
el procedimiento y con la mayor garantía de imparcialidad en cuanto a su declaración, elimin-{lción de toda
discriminación en cualquier sentido entre quienes cumplen el servicio militar y los objetores ele conciencia, la
previsión de garantías suficientes para asegurar que la
objeción de conciencia no será utilizada en fraude a la
Constitución como una vía de evasión del cumplimiento de los deberes constitucionales y, en último lugar, la
consecución de que el cumplimiento de que la prestación social substitutoria redunde en beneficio de la sociedad y del propio objetor.
Son precisamente los apartados segundo y tercero
citaelos los que de momento nos interesan, qué duda
cabe de que el procedimiento será más cómodo y mejor
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si viene exento de formulismos y que, por supuesto, este
beneficio para con la sociedad va a redundar en mejoras para
ella, eso nadie lo pone en dud a . Pero, ¿qué ocurre ante esa
posible, esa presunta discriminación, en qué situación se
encuentran esas garantías constitucionales? En este sentido,
en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que no se
pueden tratar por igual situaciones desiguales, y discriminatorio sería pensar que la prestación s!?cial del objetor y el
servicio militar en filas tengan idéntica duración, ya que los
costes personales e incluso físicos. son bien diferentes.
Dicho esto, hemos de tratélr el tema desde una doble
perspectiva, desde una perspectiva política y desde una perspectiva jurídica, pues de lo contrario. ésta se quedaría corta
y parcialmente tratada. Así. desde la perspectiva política.
creo. sdior diputaclo, que 1<1 sociecl;¡c1 exige. desde hace allos.
un debate serio. en profundidad \ 'iobre todo con resultados
concretos en los temas ele ObjCl' il'lll de conciencia. servicio
militar. su obligatoriedad. su pi n!e\lonaliz:lción. cuál es el
modelo de fueras armaclas que lllleITIllU\. \ :1 p:lnil" ele :Ihí
desarrollal toda la problelll;Íti c: 1 que Iln:1 con\igo . Por otra
pane, opino que estas propue\L;¡, LIUt' :lhol:1 tr :ltamos no sólo
no son 1:1 solución a los prohlelll:l\ :lClU:lle\ .,ino que además
pueden poner en peligro 1" opel :llivl(I:lcI \ efectividad de la<,
fuerzas armadas. y. por tanto. de 1:1 c1etem:l Lillillla elel terl'itorio y del ordenamiento COn'-lllllcion:t!: se le suma unas
propuestas que podemos calalog:ll ele demagógicas y que sólo
se hacen de cara a la galería. Ut''ic!e la per~pectiva jurídica,
sus dos propuestas per se tampol'l) gozarí;l\l o poelrían gozar
ele la consideración afirmativa (le llUC<;tro voto, por cuanto.
respecto de la primera propuesta pal ece lógico que la Administración se reserve un perímlLl ele dos meses antes de la
incorporación a filas en los qu e el ohjetor ya no puede solicitar la declaración de objeción: pOI una parte es muy probable que ésta S'urja en este período v no lo haya hecho ya
antes, y por otro lado. léls fuerzas élrmadas necesitan de una
cierta garantía a efectos de org;lnizélción elel número de
mozos con que va a contar en e l inmediato reemplazo.
Las dos modificaciones qu e plantea a continuación tratan
del supuesto de objeción sobrevenida, a priori hay que diferenciarlo del supuesto anterior por lo menos en cuanto a que
el recluta ya sirv a en filas y su experienciél puede haber despertado en él sentimientos objetores. Cabe preguntarse, sin
em bargo. si en derecho se puede aceptar una reforma legisla tiva que ponga en peligro el buen funcionamiento de un a
administración pública, que eso es el ejército, y hacerlo a
sabiendas, incluso aceptando que no sólo hay ese derecho,
reclutas poco escrupulosos, podrían originar situaciones de
boicot a las Fuerzas Armadas. es evidente que jurídicamente
ello no es admisible.
r "

1

Por último, en cuanto a la segundo propuesta y redundando ya en lo ya dicho, el preámbulo de la leyes suficientemente ilustrativo del porqué jurídico del período superior
de la prestación social, garantía constitucional para que no
se dé una vía de fraude a la ley eludiendo el se rvicio milit:n
y sobre todo evitar la discriminación que se podría dar entre
uno y 011'0 colectivo , quienes realizan el servicio en filas y

quienes realizan una prestación social substitutoria. Una
última razón sería, para no votar afirmativamente el
conjunto de esta proposición no de ley. es que el lugar
de debate, el foro de debate de esta proposición es en
Madrid, en el Congreso de los Diputados, en el Senado,
nos comentaba ahora la señora diputada que ya está
tratándose el tema allí, y yo creo que es allí donde
tiene que tratarse, porque las competencias de momento
dependen del Estado . De todas maneras , nosotros nos
abstendremos igualmente en las dos propuestas presentadas por ustedes, pero tengan ustedes en cuenta de que
tienen que tratar el tema en el sitio adecuado, y yo creo
que allí en Madrid ustedes tenían unos interlocutores
válidos, por lo menos me parecía hasta hace poco . MI
chas gracias.
EL SR , PRESIDENT:
Gr~cies. Sr. Martínez i Polelltinos. Tol'll de replica .
Sr. Gomi]a i Barber. té la paraula.

EL SR. GOtvllLA l BARBER:
Gracies. Sr. Presidenl. En primer Iloc. ag rair al portaveu del Grup Mixt e l supon qu e clonara a la nostra
propostél i dir-li també que ell hil re t cOl1lentaris a J'ac tUélció de l'estat espanyol. a la guerra elel Go lf que en
aCJuest sentit nosaltres lambé cOlllpanim el que 'laste ha
dit. Evielentment el problema éso i a~o també aniria per
élls altres dos portaveus. el problema de I'objecció de
consciencia o que hi hagi d'haver objecció de consciencia és el fet que tenguem un exercit for<;ós , Nosaltres
també entenem que un exercit professional. recluú i
amb capacitat estrictament defensiva dins el context de
la Unió Europea que en aquests moments és qui agafa
aquesta competencia, eliminaria els problemes que en
aquests moments tenil1l de I'objecció de consciencia,
perque un estat C0111 I'espanyol qu e es d eclara social,
democratic i ele dret, hagi de tenir elllpresonats per
motius de consciencia. a nosaltres ens sembla que no hi
cap.
Entre el que ha dit ella, portaveu del Partit Socialista
i el qu e ha dit el Sr. Martínez Palentinos , del Grup
Parlamentari Popular, vostes estan d'acord amb la motivació pero s'abstindran, ells no esta n d'acord amb la
proposició no de Ilei i també s'a bstinelran. Mirin, als dos
portaveus, nosaltres entenem que tot el que permet el
Reglament el 'aquest parlament es pot tractar en aquest
parlament, vostes consideraran que s'ha d'aprovar o no,
pero si el Reglament ha permet. nosaltres entenem que
qualsevol pro posta es pot dur aquí, en altres debats,
hem viatjat molt més enfora i entenem que legítimament aquest parlament va aprovar resolucions sobre
diferents qüestiolls que poc afecta ven aben poc les IlIes
Balears, i no hi va haver cap tipus ele problemes. Nosaltres entenem que instar el Govern de I'Estat és perfectament legítim i que es fa en alu'es proposicions no de
ll ei . fin s i tot del Grup Parlamentari Popul a r, sobretot
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quan es tracta d'instar el Govern de l'Estat, i que, bé, cada
grup expressa els seus motius per donar suport o no, pero no
hi ha cap problema per presentar-ha.
Miri, jo no entenc que les nostres propo tes siguin demagogiques i de cara a la ga leria, nosaltres e ntenem que la Llei
d'objecció de co nsciencia en el preambu l diu que aquesta
discriminació exi teix la Llei d objecció de consciencia intenta que no hi hagi discriminació, és a dir que no estiguin més
ben situats els objectors de consciencia que els que fan la
mili, la discriminació sempre ha de ser vers els que fan la
mili, no vers els que fan la prestació social. r nasal tres entenem que no hi ha d'haver discriminació en cap deis dos
sentits, sinó que simplement s'ha d'igualar el temps que en
aquests moments és superior en quatre mesos per als que fan
la prestació social substitutoria respecte deis que fan el servei
militar. Moltes gracies.

ons no governamentals; i, en segon 1I0c, s'elabora un
nou reglament que s'espera, com ja li he dit abans, que
sigui aprovat el mes que ve. Per tant, Sr. Gomila, deixem que el Senat acabi la seva feina, deixem que s'acabi
el nou reglament, deixem que s'arbitri la manera de
poder garantir un nombre suficient de places per poder
complir la prestació social substitutoria, deixem que es
reguli la co¡'¡aboració amb les institueions públiques,
cosa que al nostre entendre és fonamental, i, per tant,
no plantegem ara una modificació puntual, quan s'aborda des del Govern una modifieació de molta més envergadura.
Cree, dones, que amb tot aixo que li he dit, la nostra
abstenció queda totalment justificada. Moltes gricies, Sr.
President.
EL SR. PRESlDENT:

EL SR. PRESIDENT:
G,'acies, Sr. Gomila, Intervencions en contrareplica? Sí,
Sr. Peralta. té la paraula.

Gracies, Sra. Riera. Sr. Martínez Polentinos. té la
paraula.
EL SR. MARTÍNEZ POlENTINOS:

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Molt breument, insistir en el tema.
-no és ele rebut que en'aquests moments si el tema de I'exercit és un tema estrictament polític, és un tema que es decideix al Congrés deis Diputats, que hi hagi persones que
perque s'han negat a fer el servei militar i la prestació social
substitutoria siguin tancats a la presó . A<;o no són res Olés
que presos polítics, per tant no és de rebut que en els 010ments actuals i a 1'estat de dret on vivim es mantengui aquesta situació . El que s'hauria de produir, en definitiva, és que
hi hagués un exercit professional. i aquesta és I'única soluciÓ. Per tant, aquestes són unes modificacions que poden ajudar a resoldre un poc el problema pero que, evidentment no
el resolen del tot encara. Gracies .
EL SR . PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sra. Riera, té la paraula.
LA SRA. RIERA

r MADURELL:

Gracies, Sr. President. Primer de tot, Sr. Gomila, m' ha de
reconeixer que el tema"q ue tractam, el tema de I'objecció de
consciencia i la regulació de la prestació social substitutoria,
és un lema 011 S han donar gra ns passes e n poe temps i encara ' hi estan fenl esfor~os add iciona ls impor tanLe¡. Esta m
cl'acord , r. GOll1ila. i el mateix Govern de l'Estal creu que
hi ha aspectes que es poden mi ll orar o corregir. COtn vulgui
dir-ho, i per a aixo [al eom ja li he di t, tallt el Parlament
com el mateix Govern de I'Estat hi fan feina, i hi fan feina
primer de tot en la línia de poder garantir un nombre de
places suficient per poder complir la prestació social substitutoria. En aquest sentit es promou la signatura de convenis
amb institucions, comunitats autonomes, ajuntaments, amb
altres institucions com J'Església, la Creu Roja o organitzaci-

Sí, creo que en este sentido, en la prestación social
substitu toria se han dado unos pasos adelante bastante
importantes, pero hemos de pensar lo que le comentaba
antes, que 10 más importante en estos momentos es
dejar que en el Congreso y en el Senado se trate el tema
en profundidad, y el primer paso y más importante es
saber qué modelo queremos de fuerzas armadas. A
partir de ahí todo lo demás saldrá por añadidura. No
podemos empezar la casa por el tejado, yo creo que lo
más importante sería eso, dejar que en Madrid hagan lo
que tienen que hacer, el trabajo parlamentario que tenga
que llevarse adelante, y aquí esperar a ver cómo se va
a desarrollar.
También hay que tener en cuenta para la prestación
social substitutoria el número de plazas que se puedan
tener, y poderlas desarrollar con instituciones, haciendo
convenios con Cruz Roja, o podría ser con cualquier
tipo de organización no gubernamental, para ayudas a
necesitados. escuelas de adultos, etcétera. Todo esto,
mientras no se pueda saber desde el desarrollo de la
propia ley o del servicio militar cómo se han de desarroll ar las fuerzas armadas. mi entras tanto no podemos
decidir nada. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MartÍnez Polentinos. Acabat el debat
passarem a la votació de la proposieió no de llei. SÍ, Sr.
Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gricies, Sr. President. Demanaria votació per separat
deis dos punts de que consta.
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EL R. PRESIDENT:
O'acord ido vmarem en primer 1I0c el pum primer de la
propo ¡ció no de lIei.
Senyores i enyors diputats que voten a Favor. e valen
posar drets, per favor? Gnl ies, poden eure,
Senyore i senyors dipuult · que voten en contra'>
enyo res i senyor c1ipul~n

que 'ab tenen?

vOl a rav r, C:lp en con lra, 48 ab len ei ns. En CClnse·
qüencia quecla al ro al el I unl I rime,..;
P '$,1111 a In voulció del pLlJ1t seg.O ¡1 ,
OlS a favor?

lts n con tra}
Al) l en ¡ ns:
10 valS ti ravo r-. cap en Co ntr :1 . ..J i ah., tenc Jon:;. - n conselüencia queda (11 ro al el IHlnl \e!!-oll ele 1:1 prOI osidó no de
lIei ,

en

'lu

1 arribat a <lque l pum , vu íl 111' lit.!!? '1:: ') lISI
la ses ió i
reco men ar~ a le qU 'lll'l' i l11il.i ~r de ¡' hontba i xa , racie

a la "

J

I,

"
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