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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots. Començarem aquesta sessió de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, i el punt únic de l'ordre
del dia que correspon a proposicions no de llei...

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Sr. President, és que jo substituesc un altre diputat. Andreu
Riera substitueix Margalida Ferrando.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella Coll substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Sol ser una comissió a on vénen més els suplents que els
titulars.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5689/96 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
creació del Consell Balear de la Funció Pública.

El primer punt correspon a proposicions no de llei i veurem,
en primer lloc, la 5689 presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, relativa a creació del Consell balear de la
Funció Pública. Té la paraula, per l'esmentat grup, el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Consell balear de la Funció
Pública és un organisme creat en virtut de la Llei de Funció
Pública aprovada fa vuit anys, no és un òrgan capriciós que es
pot posar i treure segons els vents, sinó que és una obligació la
seva constitució i funcionament. Vuit anys són prou anys com
perquè s'hagi fet; el Consell balear de la Funció Pública té unes
finalitats i uns objectius ben clars i ben definits. Com diu la
Llei, és l'òrgan superior col•legiat de coordinació, consulta i
informe de la política de Funció Pública i de participació del
personal en les qüestions que, en relació a la Funció Pública,
puguin afectar les diferents administracions públiques a l'àmbit
de la Comunitat autònoma, perifèrica de l'Estat i, sobretot, la
autonòmica, la insular i la municipal.

Per fer possible aquest fi, la Llei atorgava, atorga al Consell
balear de la Funció Pública una sèrie de competències. En
primer lloc, informar preceptivament els avantprojectes de llei
relatius al personal al servei de les administracions públiques de
la Comunitat autònoma, una qüestió molt clara: en teoria, el
Consell balear de la Funció Pública, si existís, hauria d'haver
informat preceptivament la modificació de l'article 45 de la Llei
de Funció Pública, o ara hauria d'haver informat
preceptivament de l'avantprojecte de llei de la segona activitat
de policies locals; en aquest darrer cas és una qüestió ben
exemplar, la Comunitat promulgarà una llei de segona activitat
de la policia local, tant amb destí com sense destí; la llei s'haurà
de complir, però que l'haurà de complir són els ajuntaments i
els policies locals que vulguin accedir a la segona activitat
hauran de negociar ajuntament per ajuntament, prova més que
suficient de la necessitat d'aquest òrgan superior de consulta i
de coordinació.

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci als diputats, perquè és impossible seguir la
intervenció del Sr. Portella.

Continuï, Sr. Portella, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

També, el Consell balear de la Funció Pública té com a
missió informar sobre aquelles disposicions o decisions
rellevants en matèria de personal que li siguin consultades
per les diferents administracions públiques. Un altre
exemple: els decrets que desenvolupen el requisit del
coneixement del català a l'administració; un altre exemple
seria la política de personal, la contractació sistemàtica de
personal interí, per exemple, també la coordinació i
homogeneïtzació de les polítiques de personal a les diferents
administracions vinculades als concursos de trasllat,
qüestions aquestes que són de prou envergadura i de prou
importància.

Per últim, la llei atorga al Consell balear de la Funció
Pública la possibilitat, el dret de debatre i proposar, a
iniciativa de qualsevol dels components, les mesures
necessàries per a la coordinació de les polítiques de personal
de les administracions públiques en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, especialment, en allò que
fa referència a mesures d'homologació de funcionaris,
sistemes d'accés i retribucions, així com aquells que fan
referència a oferta d'ocupació, registres de personal, relació
de llocs de treball. 

Són competències, totes aquestes, molt clares, prou
clares com per saber per quins motius el Govern balear ha
incomplit aquesta llei durant tants d'anys. El Consell balear
de la Funció Pública, atès el seu caràcter de coordinador de
les administracions que actuen a les illes, té una composició
plural i diversa, una composició en la qual són presents
representants de l'administració local, dels ajuntaments, de
l'administració insular i dels sindicats, a part de
representants del Govern de la Comunitat Autònoma. La
creació d'aquest consell balear de la Funció Pública no es
planteja únicament com el compliment de la llei, sinó també
com a resposta a una necessitat. Dia 1 de gener del 1998
s'ha anunciat reiteradament el traspàs de les competències
educatives a les Illes Balears; si es compleix aquesta
previsió hem de veure què representarà açò en matèria de
personal; no s'hauria de fer feina ja per ja per preveure
l'homologació dels funcionaris transferits? El Consell balear
de la Funció Pública podria complir una sèrie d'obligacions
importants, en aquest moment, i no ho fa perquè no existeix.
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En aquests anys, per altra banda, es desenvolupa el segon
escaló de les competències: el traspàs de competències de la
comunitat autònoma cap als consells insulars. No fa falta
establir sistemes comuns de selecció de personal?, no fa falta
coordinar i homogeneïtzat tot allò que es refereix a
l'homologació de llocs de feina i a la mobilitat?, no fa falta una
homogeneïtzació de les condicions de treball? Totes aquestes
preguntes, per nosaltres, tenen una resposta afirmativa, i açò és
la missió del Consell balear de la Funció Pública, esser un espai
de coordinació entre les diferents administracions.

En temps de la presidència del Sr. Soler -no de la
presidència d'aquesta comissió, sinó de la presidència del
Govern balear- com a president va anunciar als sindicats de la
Funció Pública la intenció de crear aquest consell balear de la
Funció Pública; ho va afirmar, va dir als sindicats que es
crearia, però la intenció va quedar en res quan hi va haver el
canvi de govern, i ara no tan sols ens trobam amb una alta
conflictivitat, sinó també amb la falta de mecanismes generals
de debat i de coordinació. 

Aquesta exposició de motius podria haver estat més senzilla,
podria haver estat una exposició senzillíssima, podria haver dit,
únicament, que Esquerra Unida vol que el Govern balear
compleixi la llei. Ens hauria de ser suficient, perquè supòs que
el Parlament també vol que el Govern balear compleixi la llei,
i per açò demanam que es proposi la creació del Consell balear
de la Funció Pública.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Grups que vulguin intervenir? El Grup
Mixt és absent. Pel Grup Nacionalista-PSM el Sr. Sansó té la
paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Començ amb les darreres paraules
del portaveu d'Esquerra Unida en el sentit que no hauria de ser
necessari que avui un grup demanàs la creació del Consell
balear de la Funció Pública, ja que això ho demana una llei; per
tant, el nostre grup entén que des del moment que es posa
damunt una llei això s'ha de complir. 

S'han dit clarament els articles que afecten aquest consell
balear de la Funció Pública; l'article 14, que és la qüestió de
com es crea com a òrgan consultiu; l'article 19 què és,
l'article 20 què li correspon, l'article 21 qui l'ha d'integrar.
En aquest sentit, i sabent el funcionament de les diferents
administracions, a nosaltres ens crida bastant l'atenció una
de les funcions que també voldríem que fes i que no fa;
sabent el funcionament de les administracions amb la
variabilitat en el criteri de concepció de llocs de treballs,
amb diferències difícils d'explicar moltes vegades, la
discrecionalitats dels canvis dins les diferents
administracions, l'incompliment sistemàtic de les
disposicions generals pel que fa a l'accés i al proveïment
dels llocs de feina...; tot això, l'article 20 en el punt b, que
diu "informar sobre aquelles disposicions o decisions
rellevants en matèria de personal que li siguin consultades
per diferents administracions públiques". Clar, aquí ens
trobam amb el fet que les diferents administracions
públiques amb problemes reals en qüestió de personal, no
tenen aquest òrgan per anar a consultar perquè el Govern no
ha complit amb la llei per la qual havia de crear aquest
consell balear de la Funció Pública.

Per tant, nosaltres remarcam que no hauria de ser
necessari, avui, demanar-ho; ja que ho posa la llei el Govern
ho hauria d'haver creat. Per això demanam, igual que
Esquerra Unida, que es creï el més prest possible per poder
donar peu a totes aquestes coses.

Jo vull incidir també a l'article 42.3, perquè també tenim
que l'oferta d'ocupació pública, record, a l'explicació del
pressupost i a altres debats com, per evitar l'eternització de
l'ocupació eventual, temporal o interina que comença a ser
important -jo diria que no comença sinó que ja és molt
important dins la Comunitat autònoma- com dic, a l'article
42.3 diu: "Correspon al Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria de Funció Pública, amb
l'informe previ del Consell balear de la Funció Pública...";
aleshores aquí tenim un problema perquè, segons el que ens
va dir l'exconseller de Funció Pública, l'oferta es farà amb
unes condicions, aquest any mateix, les condicions que li
permeti la llei del pressupost de l'Estat, però en el sentit que
es farà l'oferta pública. Però ara nosaltres deim: i aquest
informe previ que diu la llei que ha de demanar al Consell
balear de la Funció Pública, com ho faran, si el consell no
està creat? És un dels dubtes més grans que tenim perquè,
per una part, ens diuen que faran l'oferta, però per l'altra
veim que no es complirà en un dels punts que la llei diu,
amb informe previ del Consell balear de la Funció Pública.

Aleshores, vist això i vist que realment crec que cap
grup no es pot negar a demanar al Govern que creï una cosa
que per llei està regulada,  nosaltres estam contents que
Esquerra Unida ho demani, perquè així ens podem apuntar
nosaltres, també, i l'única cosa que s'ha de fer és crear el
consell perquè ho diu la llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Tejero té la paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Socialista votarà afirmativament com sembla no
hauria de ser d'una altra manera per part de qualsevol grup, ja
que només, com ja s'ha dit en dues ocasions, només es tracta
del compliment d'una llei i, realment, ja que hi ha hagut aquesta
demora de vuit anys, com s'ha dit, ens sembla realment encertat
que es posi un termini de tres mesos, perquè després de vuit
anys tres mesos ja donaria temps, sobretot perquè, com ja s'ha
comentat, la determinació del Consell balear de la Funció
Pública, que és l'òrgan superior col•legiat que té unes
competències suficientment importants de cara a resoldre..., és
un òrgan consultiu amb suficients competències perquè una
política determinant com pot ser la de personal i, sobretot, de
cara a un termini curt d'una possible assumpció d'una quantitat
que passaria dels 5.000 funcionaris, s'hauria de preveure.

Només vull afegir que hi ha hagut, recentment, la
Conselleria de Funció Pública i Interior ha creat una espècie
d'avanzadilla, o no sé com dir-ho, de personal específic per
preparar o per estudiar administrativament el futur de les
transferències dels funcionaris, sobretot de cara a l'educació; no
sabem quin lligam té amb la preparació de les transferències
que any rera any, des de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, ve, però en qualsevol cas sí que la creació d'aquest
òrgan consultiu i que està regulat per llei hauria de ser, ja, bé,
ja hauria d'estar creat. En tot cas, només el termini és bastant
adequat i suposam que tots els grups donaran suport a aquesta
proposta. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Rovira té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, como ustedes sabrán, en los
últimos días ha habido unas circunstancias extraordinarias que
han afectado a la Conselleria de Función Pública,
concretamente al conseller de la misma, y yo les quería
informar, sobre todo al Sr. Portella, que había un compromiso
verbal del conseller de la Función Pública, que me había
expresado su deseo de que este tema de la creación del Consell
balear de la Funció Pública estuviese creado mucho antes de
tres meses, en el sentido, incluso, de que ya se me ha
comunicado que, por parte del conseller, se habían dado
órdenes a los funcionarios de la conselleria para que empezasen
a estudiar este proyecto y que lo pusiesen en marcha cuanto
antes; incluso ya se estaban estudiando, creo, los dos que hay
creados en otras comunidades autónomas -creo que es País
Vasco y no sé si Cataluña- y, en este sentido, nuestro grupo
hubiese dado apoyo a esta proposición no de ley.

En estos momentos, y la verdad es que me sabe muy mal
porque la verdad es que esta proposición no de ley se está
debatiendo en un momento en que en la conselleria hoy
mismo toma posesión el nuevo conseller, con quien no he
tenido oportunidad de este tema y al que yo creo que hay
que dejar, por lo menos, aterrizar, y en este sentido, en
primer lugar, nosotros felicitaríamos al Grupo de Izquierda
Unida si pudiese retirar esta propuesta y que se pudiese
estudiar más adelante o, por lo menos, que entendiese la
posición del Grupo Popular, que en estos momentos no se
quiere pronunciar a favor de esta proposición no de ley sin
tener un conocimiento claro sobre qué es lo que piensa
llevar a cabo en estos momentos el conseller de la Función
Pública, que todavía no ha tomado posesión de su cargo.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. El Sr. Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com que ha sorgit una qüestió
que no ens imaginàvem, clar, quan Esquerra Unida va
presentar aquesta proposta difícilment podíem preveure que
avui la debatéssim en la situació en què la debatem, però
més mal de defensar és que el Partit Popular votarà una cosa
o l'altra segons quin és el conseller. La llei s'ha de complir
independentment de qui és el conseller. És que segons el
que pensi el conseller es complirà la llei o no es complirà la
llei? Açò és el que ens planteja vostè. 

Nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de llei,
precisament, perquè a una pregunta oral feta en una
compareixença del Sr. Berastain fa uns mesos, aquest ens va
dir que no era prioritari i que no pensaven crear-lo, que ja hi
havia unes taules de negociació. Ara vostè ens diu que el Sr.
Berastain havia canviat d'idea, darrerament, cosa que és
satisfactòria -no crec que sigui aquesta la causa de la
dimissió- però aquest canvi d'idea que ens satisfà perquè fa
pocs mesos ens havia dit que no, que d'açò res, perquè hi
havia taules de negociació, confonent el que són taules de
negociació amb el que és aquest òrgan consultiu i
d'assessorament. 

Nosaltres creim que no s'ha creat durant aquests vuit
anys perquè el Govern ha volgut tenir les mans lliures a
l'hora d'aplicar una determinada política de personal. Jo no
entraré a criticar la política de personal perquè ja ho han fet
els altres grups i, a més, és tan criticable i tan palesament
pública que no hi entrarem, però s'està creant una
administració realment ineficaç i és un problema que
tendran vostès i tendran els futurs governs en aquesta
comunitat. Açò és un dels problemes principals, i
organismes com aquest, de control, assessorament, de
participació, de coordinació de totes les administracions que
actuen a Balears, són molt necessaris, i com que sabem que
si aquesta proposició no de llei avui no passa endavant serà
que el Partit Popular no està d'acord en complir la llei i que
es pot presentar una altra proposició, en el futur, en el
mateix sentit, idò la presentarem quan hagi aterrat en aquest
món el nou conseller de Funció Pública i hagi pogut valorar
si és positiu o no és positiu complir la llei. Quan vegi que
complir la llei sempre és positiu, nosaltres amb molt de gust
tornarem a presentar aquesta proposta que avui serà
refusada, pel que veim, atès el vot negatiu del Partit
Popular.
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A part d'això, agraesc als altres grups el seu vot afirmatiu,
com no pot ser d'altra manera, com ja s'han pronunciat, i molt
més en unes circumstàncies en què la conflictivitat laboral dins
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
és creixent, vostès ho saben, és creixent i ho serà més quan
tenguem les competències en educació. Per tant, per evitar
aquesta conflictivitat també és positiva la creació d'aquests
organismes i de qualque manera s'haurà de crear. Ens sap greu
a tots els grups, ens sembla, aquells que no formam part del
Govern, que no sigui a partir d'aquesta proposició no de llei
perquè podrem dir, una altra vegada, que el Govern incompleix
la llei que l'obliga.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Es todo lo contrario; nuestro
grupo no opina que sea un tema de cumplimiento o no
cumplimiento de la ley, lo que yo estoy planteando. En este
tema lo que yo estoy planteando es un tema de prioridades y de
política de una conselleria y, en ese sentido, le digo que cada
conseller, dentro de su área, es el que marca su agenda y es el
que marca sus prioridades, por supuesto de acuerdo con un
Consell de Govern y con un partido que le apoya.

En ese sentido yo le digo que el Sr. Berastain -si usted se lo
quiere creer se lo cree y si no se lo quiere creer no se lo crea-
me confirmó hace un par de días que este tema estaba en
marcha y que este tema se estaba estudiando desde hace ya un
par de semanas. En ese sentido lo único que le puedo decir es
que yo no sé que es lo que se va a marcar el nuevo conseller
como prioridades y no sé si el nuevo conseller va a necesitar
tres meses, cinco meses o dos meses o lo va a hacer
inmediatamente o lo dejará para el año que viene o no lo hará,
la creación de este Consell balear de la Funció Pública. Por lo
tanto, en otras circunstancias podríamos saber, si las
circunstancias se hubiesen mantenido como hasta ahora
nosotros teníamos el visto bueno de la conselleria porque lo
veía entre sus prioridades y lo veía entre sus necesidades y lo
veía entre su agenda inmediata, llevar este tema adelante. En
este caso le puedo asegurar que yo desconozco absolutamente
lo que, en estos momentos, la persona que hoy tiene que tomar
posesión de su cargo de conseller de la Función Pública tenga
previsto hacer en referencia a este tema y en referencia a otros
temas que tengan que ver con función pública, y como nuestro
grupo cree que este no es un tema prioritario y que es un tema
que debe decidir el conseller respectivo, cuáles son la agenda
y las prioridades de su conselleria, pues vamos a votarle que no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Acabat el debat, passarem a la
votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 247/97 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
modificació dels òrgans de reclutament per al servei
militar.

Passam a la segona proposició no de llei d'avui, que és
la 247/97, presentada també pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a modificació
del òrgans de reclutament per al servei militar. Té la paraula
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La participació dels ajuntaments
en les labors de reclutament neix des de la mateixa
implantació del servei militar obligatori i de les lleves
obligades. Una de les causes d'aquest paper era la
immediatesa de l'administració municipal fa ja alguns
centenars d'anys, fa dos-cents anys, i el paper dels padrons
municipals per fer el seguiment correcte del contingent de
joves que eren cridats anualment a files.

A la Llei 13 del 1991 es va donar una passa endavant
amb l'eliminació de les obligacions dels ajuntaments en
aquest procés de reclutament. De fet, en aquesta llei es
varen treure les obligacions que tenien de classificació
provisional dels joves per declarar-los útils per al servei
militar, no aptes per al servei militar, sol•licitants de
pròrrogues i pendents de classificació. Amb la Llei 13/91
els ajuntaments han d'elaborar, a partir d'aquesta llei, les
relacions de residents que cada any compleixen 17 anys i
remetre-les als centres de reclutament corresponents i
exercir una espècie de labor administrativa de vinculació
entre els joves i els centres de reclutament. Lògicament,
aquesta modificació de la legislació és la resposta a una
pressió social en el sentit de separar l'administració de
l'Estat, concretament la militar, de l'administració local, i de
reduir al màxim el paper dels ajuntaments com a oficines
que col•laboren en el procés de reclutament. 
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Amb la Llei 13/91 es va donar una passa i consideram que
aquesta passa s'ha de donar del tot i per açò hem presentat
aquesta proposició no de llei. S'ha de donar del tot perquè la
Llei Orgànica 13/91 i el Reglament de reclutament tipifiquen
els ajuntaments com a òrgans de reclutament i els fan assumir
una sèrie de responsabilitat i d'obligacions que configuren una
espècie de competències delegades per l'administració de
l'Estat, però no reben per açò cap tipus de finançament. 

Per altra banda, així es configura la inclusió de la institució
per excel•lència d'administració local en l'estructura de la
defensa, quan els ajuntaments són òrgans de marcat caràcter
civil; càrregues econòmiques per un costat, les pròpies de
prendre unes obligacions que no els són pròpies, i càrregues
polítiques per un altre. I per què càrregues polítiques?; en els
últims anys, l'increment del nombre d'objectors de consciència
i d'insubmisos a Espanya ha estat gran, ha estat espectacular, és
el més alt d'Europa; tan espectacular que es planteja
seriosament la possibilitat d'avançar cap a l'exèrcit professional.
S'han donat molts de casos, especialment a les comunitats del
País Basc, de Navarra, de Catalunya i del País Valencià, de
molts ajuntaments que han decidit no exercir aquestes
obligacions, que s'han pronunciat denunciant aquestes
obligacions i declarant que no les exercirien, que no
participarien en el reclutament; situacions com la d'alcaldes i
regidors que són objectors, situacions com ajuntaments que
s'han declarat objectors simbòlicament es donen cada dia més.

Aquestes decisions han creat una certa conflictivitat:
presentació de contenciosos administratius i processos penals
per desobediència. És una situació que ens sembla que no és
gens aconsellable; ajuntaments tan importants com el de Sant
Sebastià -és el darrer cas que aquest diputat coneix- amb una
proposta presentada pel seu propi alcalde, el Sr. Odón Elorza,
s'han declarat en aquest sentit per no participar com a òrgans de
reclutament; comunitats autònomes com la del País Basc també
han aprovat decisions en aquest sentit, i és per açò que Esquerra
Unida ha duit aquest debat a ajuntaments i a comunitats
autònomes com la nostra amb la intenció d'afavorir un clima
d'opinió favorable. Creim que la proposta és raonada, ben
d'acord amb la lògica de la distribució estratificada dels poders
constitucionalment previstos, senzilla de portar a terme i
solució de les situacions de conflictivitat social que s'han
generat entre institucions i que és un procés començat des de fa
pocs anys i que pot generar, encara, una major conflictivitat
entre institucions. Per aquest motiu presentam aquesta proposta
perquè el Parlament insti el Govern de l'Estat a modificar els
articles de la Llei 13/91 que fan referència a la labor dels
ajuntaments com a òrgans de reclutament. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Altres grups que vulguin intervenir?
Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM el Sr. Orfila té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Breument vull manifestar el
suport a aquesta proposició no de llei. Nosaltres també
entenem que no és convenient mantenir els ajuntaments
amb aquestes responsabilitats, amb aquestes obligacions en
la matèria de què tracta la proposició no de llei. Ho ha dit el
Sr. Portella: són diferents ja els ajuntaments que..., algun
s'ha negat, fins i tot, creant un conflicte amb l'administració
de l'Estat, a assumir aquestes responsabilitats, i altres han
instat, també, el Govern de l'Estat a canviar el contingut
d'aquesta llei per tal que se'ls alliberi d'aquesta obligació.

El nostre grup, que està a favor d'una creixent
desmilitarització de la societat, entén que com manco lligam
existeixi entre els ajuntaments i l'exèrcit, en aquest sentit
pensam que aquesta proposició no de llei si s'aprovàs
serviria com a nova pressió al Govern de l'Estat que,
juntament amb les centenars que es produeixen ja a nivell
de moltes institucions, permetria que es fes una rectificació
d'aquesta política.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila.  Pel Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Hom diu, a l'exposició de motius
com a un dels elements per sustentar aquesta proposta, que
hi ha nombrosos ajuntaments que s'han manifestat en contra
o s'han negat a fer aquesta col•laboració amb l'administració
central, i s'ha dit, per part del portaveu d'Esquerra Unida,
que hi ha una gran pressió social per separar l'administració
local de l'administració militar, qüestió aquesta que jo crec
que no és tan important com s'ha volgut dir, al marge de les
connotacions que això pugui tenir. Per altra part també s'ha
esmentat la conflictivitat social entre administracions per
aquest aspecte, que jo crec que tampoc no és tant, per ser
reduïda en el País Basc, en tot cas.

D'altra banda és veritat que la prestació d'aquest servei
o aquesta col•laboració entre administracions genera uns
costos als ajuntaments, però tampoc és menys veritat que la
coordinació i la col•laboració institucional -precisament ahir
en el debat de consells insulars en vam parlar molt- només
redunda en benefici de l'administrat i del ciutadà. Hem de
pensar que els ajuntaments són l'administració que està més
a prop del ciutadà i que, mentre tenguem l'actual model
d'exèrcit de reclutament forçós -que aquest és un altre debat
en el qual no entrarem ara- aquesta fórmula de col•laboració
dels ajuntaments finalment només redunda en benefici del
ciutadà, perquè se li tramita aquesta necessitat de prestar el
servei militar des de l'administració que té més a prop.
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Per una altra part, també podríem entrar en un gran debat
que és si aquesta col•laboració entre administracions s'ha de
limitar a aquelles coses que les són còmodes o no, i podríem
esmentar, potser, la disciplina urbanística: si els ajuntaments,
perquè són qüestions que socialment creen conflicte, no hi
volguessin entrar, idò ens duria a una situació difícil de sostenir
que, en tot cas, també formaria part d'un altre debat.

Per tant, resumint i per acabar, jo pens que, tot i reconeixent
que tenen uns costos els ajuntaments, potser la millor solució
serien fórmules de compensació cap als ajuntaments per
aquesta labor que han de fer, però no demanar que se
suprimeixi aquesta col•laboració perquè, repetesc, qui surt
beneficiat és l'administrat mentre tenguem aquest model
d'exèrcit. Per tant, amb l'argumentació que acab de fer he
intentat explicar que nosaltres ens abstendrem davant aquesta
proposta. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Marí
i Bonet té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquí, a l'exposició de motius, veig que comença dient que s'han
de corregir determinades anomalies que tenen el seu origen en
un concepte expansiu de l'administració militar. Jo li voldria
posar un exemple o dos. Per exemple li puc dir que des de fa
molts d'anys, molts, a Eivissa havia una Comandància Militar,
hi havia un regiment d'infanteria amb quatre batallons, hi havia
una agrupació d'artilleria amb quatre grups, el Regiment
d'Infanteria tenia un CMR, l'Agrupació d'Artilleria en tenia un
altre; a més hi havia una caixa de reclutes, hi havia una
comandància d'obres, hi havia una companyia d'enginyers amb
dues seccions, una de ràdio i l'altra de sapadors, hi havia una
comandància d'obres, i ara, de tot això queda una secció
logística i un batalló d'infanteria. Per tant, a Eivissa, concepte
expansió de l'administració militar, zero.

A Menorca li podria dir que l'any 24 hi havia un regiment
d'artilleria, un regiment d'infanteria, un regiment d'enginyers,
tres CMR, una caixa de reclutes, una comandància d'obres, més
enginyers, més intendència..., un govern militar amb un
general, i ara, de tot això, què queda, Sr. Portella, a Menorca?
De Mallorca no vull dir res perquè d'haver una capitania, un
govern militar, un general en cap d'Estat Major i tal, idò queden
tres o quatre cosetes en quadre i un comandant general, res més.
Per tant, aquest primer punt, de concepte expansiu a Balears,
zero. El sistema de reclutament s'ha convertit en el que és,
diguéssim, l'allistament als ajuntaments i en uns centres de
reclutament aquí, a Palma, per tot Balears. Expansiu, res.

Bé, després aquí vostè fa unes consideracions que la
societat ha evolucionat, que hi ha un rebuig al sistema de
prestació del servei militar i que, per tant, fa unes
consideracions que els ajuntaments, algun, molts pocs, com
ha dit el Sr. Tur, idò el rebuig dels ajuntaments i de la
societat no és així com diu vostè; per tant, jo crec..., bé,
d'això en parlarem una miqueta més, ens estendrem en això
de l'exposició de motius; diu que per una altra banda hi ha
l'existència d'una direcció general del servicio militar i els
seus òrgans de reclutament. Els òrgans de reclutament són
de la Direcció General del servei militar?, no; la Direcció
Militar és un òrgan més reclutament, té una sèrie de
comeses, però no és que la Direcció General tengui els
centres de reclutament, ni els ajuntaments, ni les oficines
consulars de carreres, ni les seccions consulars
d'ambaixades, no, és un òrgan més.

Per altra banda, jo crec que d'allò que es tracta des de fa
molt de temps és d'apropar l'administració als administrats.
Ara per ara, mentre no es modifiqui, els ciutadans de cada
municipi tenen l'obligació de prestar el servei militar
obligatòriament. Per tant, jo crec que els ajuntaments han de
lluitar perquè els seus administrats estiguin en les millors
condicions i, en aquest cas, d'una obligació que tenen, els ha
de solucionar de la millor manera possible el problema que
tenen. De totes maneres, tampoc els ajuntaments tenen una
gran feina, amb això; pràcticament es redueix a
l'allistament, a tramitar algunes pròrrogues i, llavors, passar-
ho als centres de reclutament.

Per modificar aquest sistema que està organitzat ara, en
primer lloc, com que tots els espanyols tenen l'obligació de
defensar Espanya...

EL SR. PRESIDENT:

Li prec que vagi acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I BONET:

Bé, allò que li volia dir és que per totes aquestes
circumstàncies que he enumerat, idò no podem donar suport
a la seva petició de modificació dels òrgans de (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Bonet. Sr. Portella és el seu torn.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al Grup Nacionalista
el seu suport i la coincidència amb aquesta idea d'un procés
de desmilitarització de la societat que s'inclou en aquesta
proposta.
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Quant a la intervenció del Grup Socialista, comprenc en els
seus termes la intervenció; a més, estic content de la intervenció
perquè representa, l'abstenció, una passa endavant amb altres
decisions que s'han pres a altres institucions. Una qüestió difícil
perquè és cert que hi ha ajuntaments, no tan sols del País Basc,
també de Catalunya i de Navarra -que consideram País Basc-
i el País Valencià a on s'han donat aprovacions amb el vot
favorable del Partit Socialista i amb la iniciativa, fins i tot, del
Partit Socialista, i a altres administracions no s'ha donat així.
Per tant, comprenc bé la posició del Grup Socialista davant
aquesta proposta.

Tal vegada s'ha mal interpretat l'exposició de motius. Jo no
parl d'una gran pressió social en contra, parl d'un gran
increment d'objectors i insubmisos en els darrers anys que ha
creat aquest clima d'una gran pressió social o d'una pressió
social generada per aquesta pressió en augment, perquè el tema,
en el fons -i així també respondré, una mica, la intervenció del
portaveu del Grup Popular- és quan entram a les institucions
que es declaren objectors de consciència, no ja les persones,
sinó les institucions com a institucions, que açò és el que passa
els darrers anys i crea un cert clima, hi ha contenciosos, hi ha
processos penals oberts, hi ha un clima de conflictivitat i de
manca de solució a aquesta conflictivitat i, per tant, trobàvem
que una forma d'aportar solucions és ja modificar aquests
articles de la Llei 13/91.

I només per respondre la intervenció del portaveu del Grup
Popular, també amb l'exposició documentada que ens ha fet de
la situació a les Illes Balears, quan ens referim al concepte
"expansiu" ens referim a l'origen de la institució militar, que en
el seu origen té un concepte expansiu, no només de contingents
i de radicacions de contingents, sinó d'expansiu dins la societat,
dins la filosofia i dins els conceptes socials. No hi ha dubte que
l'actual procés és regressiu i que si s'aprova aquesta proposta
que sembla ser que el Partit Popular durà a terme, de
professionalització de l'exèrcit, encara quedaran menys
contingents, a les Illes Balears, menys llocs, menys institucions
militars si es du a terme aquesta proposta del Partit Popular,
perquè també el Partit Popular està preocupat, o almanco es
declara preocupat, per l'actual situació del servei militar
obligatori o servei militar professional. 

Per tant, nosaltres trobàvem que aquesta proposta era
raonada, d'intervenir, des dels parlaments autonòmics, per
remarcar aquesta conflictivitat, per remarcar què feim quan les
institucions es declaren objectors de consciència; què en feim,
d'açò?, i davant açò no hi ha hagut solucions, no s'han aportat
solucions, i en aquest sentit s'havia presentat una proposta que
trobàvem raonada, com també són raonades les diferents
intervencions que s'han donat. Nosaltres, lògicament, estam
d'acord amb aquelles que ens donen suport i en desacord amb
aquelles que no es donen suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Volen tornar a intervenir?

Passarem idò a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 3; vots en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei. I esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gràcies a
tots.
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