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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, i en primer lloc demanarem si hi ha
qualque substitució.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí, Bosco Gomila substitueix Antoni Sansó.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT;

Joan Flaquer substitueix Margalida Ferrando.

I.1) Pregunta RGE núm. 656/98, de l'Hble Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ampliació de l'horari d'emissió territorial de
TVE.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia és una pregunta del diputat
Sr. Gomila i Barber sobre ampliació d'horari d'emissió
territorial de Televisió Espanyola. Aquesta pregunta venia
ajornada ja de la sessió de la Comissió de dia primer d'abril, i
s'ha rebut un escrit de la Conselleria de Presidència, en concret
de la consellera, mitjançant el qual manifesta que no pot assistir
a respondre aquesta pregunta a causa de compromisos contrets
amb anterioritat. Jo pregaria als serveis de la casa, que tenint en
compte que és una pregunta que ja és la segona vegada que
queda ajornada, que es facin les gestions oportunes, o que es
comuniqui al president del Parlament, per tal que a la tercera
vegada no hagi de quedar ajornada aquesta pregunta. Sr.
Cerveró, sí.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, però la primera vegada es va ajornar a
causa del propi preguntant.

EL SR. PRESIDENT:

De tota manera, que es tengui en compte i evitem
ajornaments successius d'una pregunta.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 6188/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del
Codi Penal en relació amb la regulació del compliment del
servei militar i de la PSS.

El segon punt correspon a proposicions no de llei, i
començarem en primer lloc per la proposició 6188, del Grup
Parlamentari Nacionalista, sobre modificació del Codi Penal
en relació amb la regulació del compliment del servei
militar i de la prestació social substitutòria. Per fer-ne la
defensa té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Govern va posar de manifest que en un termini de cinc anys
es duria a terme l'abolició del servei militar obligatori, i per
tant d'aquí a cinc anys no hi haurà objecció de consciència
ni hi haurà insubmissió. Atès que aquest interval de temps
pot produir una certa incertesa i provisionalitat, i fins i tot
confusió en els joves afectats directament per la llei, ja que
és un fet que avui està penat, sembla que d'aquí a un parell
de mesos no hi estarà, i per tant en aquests moments encara
hi ha joves que estan empresonats per declarar-se
insubmisos, i creim que és de justícia que una qüestió que
s'anuncia que d'aquí a uns anys no serà un delicte, pareix
que la gent que en aquests moments està tancada per haver-
se declarat insubmís pugui lliurar-se d'aquestes penes, atès
que les futures generacions no tindran el problema de
declarar-se objectors o insubmisos si no volen fer el servei
militar perquè aquest ja no serà obligatori. Per tant una
proposició no de llei per defensar, i per una qüestió que
creim de justícia, que els joves insubmisos que encara estan
empresonats puguin sortir en llibertat, presentam aquesta
proposició no de llei a aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Intervencions d'altres grups: Sr.
Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només és per manifestar l'acord
amb la proposta que fa el Grup Nacionalista, i expressar que
donarem suport a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Socialista, Sr... És que
m'indiquen dos diputats del Grup Socialista petició de
paraula. Sr. Mesquida, té la paraula.
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EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant
aquesta proposició no de llei, jo crec que sí s'hauria de fer un
comentari sobre quina és la situació actual que ens trobam
d'aquesta qüestió. Hi ha una cosa evident, i és que és una
incongruència mantenir penes de presó per a joves i per un
delicte que previsiblement el 31 de desembre de l'any 2003
haurà deixat de ser-ho, quan el servei militar obligatori hagi
estat abolit i s'implanti un exèrcit completament professional.
Estam el Grup Socialista per la despenalització total de la
insubmissió, i en tot cas es poden mantenir sancions de tipus
administratiu fins arribar a la data abans indicada. Per tant,
defensam que les sancions per la insubmissió surtin del Codi
Penal. Vull recordar que el 17 de febrer de l'any 98 va ser
aprovat per unanimitat al Congrés dels Diputats la supressió de
penes de presó per als insubmisos, recordar que actualment el
Codi Penal castiga de 6 mesos fins a 2 anys de presó, i preveu
entre 10 i 14 anys d'inhabilitació. La situació actual és una
situació curiosa, perquè tenim en aquests moments en presó
aproximadament unes 76 persones, depèn la xifra si ve
d'Institucions Penitenciàries o del Moviment d'Objecció de
Consciència, per negar-se a complir el servei militar, la majoria
en règim obert, per la qual cosa només han d'anar a dormir a la
presó. En definitiva, però, no és una situació agradable.

Aquest és un dels motius pels quals Amnistia Internacional
ha inclòs Espanya entre la llista de països on existeixen presos
de consciència. S'haurien de cercar fórmules per excarcerar
immediatament aquests insubmisos, també ho proposa Jutges
per la Democràcia, com per exemple puguin ser la possibilitat
que els reclusos classificats al tercer grau, com són ells, no
hagin d'anar a dormir, sinó que acceptin un control de
presència.

En definitiva això és la situació injusta en què ens trobam,
amb una situació futura que es produirà amb l'entrada en
funcionament de l'exèrcit professional. Vull anunciar el vot
favorable a la proposició no de llei, sempre també dient que
manifestam uns certs dubtes davant uns determinats punts, és
a dir instar a la Fiscalia General de l'Estat perquè doni
instruccions perquè intervengui en causes penals està bé, però
no es diu a la proposició no de llei quina actitud han de
mantenir els fiscals a davant aquestes causes penals. Entenc que
el que es vol dir és que s'actuï demanant les penes més baixes.

Després es parla que s'interessi a davant els referits òrgans
judicials mesures de gràcia. El procediment de mesures de
gràcia o d'indult es concedeix per part del Consell de Ministres
amb una actuació regulada de sol•licitud per part de l'interessat,
també ho pot fer una persona en nom de l'interessat, però sí
entenc jo que és difícilment aplicable que es digui que els
jutges han de trobar mitjans per a la suspensió de l'execució de
la sentència.

En definitiva jo crec que és una proposició no de llei més
voluntarista o que està més plantejada en la necessitat de posar
de manifest aquesta situació injusta, i amb aquests motius, i
plantejant aquestes reserves de procediment, donarem el vot
favorable a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Pel Grup Popular, Sr. Flaquer, té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Voldria en primer lloc manifestar el respecte que el Grup
Popular té a aquesta iniciativa parlamentària del Grup
Nacionalista, amb independència de quina sigui la nostra
postura, que intentaré fixar més endavant. Però junt a aquest
respecte cap al Grup Nacionalista, he d'expressar també la
meva perplexitat davant la postura que han manifestat els
restants grups d'aquesta cambra, com són el Grup d'Esquerra
Unida i el del Partit Socialista Obrer Espanyol, una
perplexitat que ve motivada, hem de recordar, que a l'any 95
es produeix una reforma important i profunda del Codi
Penal, una reforma que compta precisament amb els vots
favorables ni més ni manco que del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida al Congrés dels Diputats, i del grup que en
aquell moment governava el país, del PSOE, una reforma
que va comptar amb l'abstenció del Partit Popular, i que
precisament incloïa tota la regulació del tema de la
insubmissió i de la prestació del servei militar que en
aquests moments estan reclamant la seva modificació i la
seva despenalització. 

S'està demanant en conseqüència al Govern del Partit
Popular allò que el Govern socialista, amb col•laboració
amb el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida en el seu
moment no va saber afrontar, o no va saber desregular, de
manera que hem de manifestar, com deia, la nostra
perplexitat davant aquests canvis d'actituds i d'opinions en
funció que es governi o que no es governi per part dels
grups d'Esquerra Unida i del Partit Socialista.

Ja entrant en el contingut d'aquesta proposta que ens
presenta el Grup Parlamentari Nacionalista, que sí entenem
que està perfectament legitimat per fer-ho, perquè sempre
ha mantingut aquesta opinió, he de dir que el nostre vot serà
contrari, no per no coincidir amb el contingut de la
proposició, sinó perquè en aquests moments, com deu saber
el seu portaveu, s'està tramitant en el Congrés dels Diputats
per via d'urgència una proposició de llei orgànica, de febrer
del 98, aprovada a iniciativa del Partit Popular, de Coalició
Canària i del grup de Convergència i Unió, on precisament
es pretén donar entrada a la modificació dels articles 527 i
604, així com a la supressió de l'article 528 del Codi Penal
del 95. Això implicarà, si s'aprova, com tots esperam, la
supressió de les penes de presó, de les multes, i fins i tot es
rebaixaran les penes de rehabilitació, que sempre entenem
que s'han de mantenir en aquests casos en què es produeix
una insubmissió, no només a la prestació del servei militar,
que tendeix, com tots saben, cap a una professionalització,
sinó fins i tot una insubmissió respecte del servei
substitutori, el servei que tendeix a substituir la prestació
militar. Hi ha, insistesc, fins i tot en les penes de
rehabilitació unes rebaixes que passen de 8 a 12 anys a 4 a
6 anys. Al mateix temps es contempla dins aquesta
proposició de llei tot un règim transitori que el que pretén és
evitar les situacions que puguin implicar una dificultat de
connectar els principis de servei obligatori existent en
aquests moments i l'exèrcit professional que en el futur serà
l'orientació al nostre país.
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En conseqüència, tenint en compte que en aquests moments
estam davant una situació que és objecte de tractament i de
discussió dins el Ple del Congrés dels Diputats, a través
d'aquesta proposició de llei orgànica, que pretén en síntesi i en
grans termes, uns objectius molt similars als que es plantegen
a través d'aquesta proposició, expressam el nostre vot contrari,
fins i tot demanant al Grup Parlamentari Nacionalista que
retiràs aquesta proposició, tenint en compte, com dic,
l'existència en aquests moments d'una proposició molt similar
al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he d'agrair als grups
que han manifestat el suport a aquesta proposició no de llei, i en
segon lloc al Grup Popular els voldria dir que la insubmissió és
una conseqüència de la prestació social substitutòria, que
aquesta a la vegada és una conseqüència que a l'Estat espanyol
hi hagi un servei militar obligatori. Aquesta situació l'any 2003
no es donarà, perquè el servei militar no serà obligatori, i per
tant no serà delicte ser insubmís. És a dir, una qüestió que en
aquests moments té gent empresonada, d'aquí a cinc anys no
serà delicte. És una paradoxa, jo pens que fins i tot incongruent,
que en el moment que l'Estat pren la decisió de llevar el servei
militar obligatori no prengui mesures, malgrat siguin
transitòries per a les persones que a causa del servei militar
obligatori estan empresonades, a causa de la insubmissió al
servei militar i a la prestació social substitutòria estan
empresonades. I per tant, no em serveix el fet que en aquests
moments dins el Congrés dels Diputats es tramiti una
proposició no de llei per modificar tots aquest articles del Codi
Penal, sinó que a la vegada s'haurien de prendre algun tipus de
mesures perquè les persones, que son vàries, que en aquests
moments estan empresonades, poguessin sortir en llibertat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Ara el Sr. Portella em demana la
paraula, supòs que per replicar el Sr. Gomila.

EL SR. PORTELLA I COLL:

M'agradaria, si és possible...

EL SR. PRESIDENT:

Jo és que voldria fer l'observació a tots els portaveus...

EL SR. PORTELLA I COLL:

...per al•lusions, per puntualitzar una referència que han
fet a...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Portella. Jo voldria fer l'observació a
tots els portaveus que en primer lloc ha intervengut el Sr.
Gomila fent la defensa de la proposició no de llei, i llavors
els altres grups han fixat posició. Jo pregaria als grups quan
fixin posició que es remetin a la intervenció prèvia feta pel
Sr. Gomila, que no es fiquin en intervencions dels altres
grups, perquè ara això dóna, pot donar en aquests moments
un torn d'al•lusions o un torn de contradiccions en relació
amb un portaveu intervinent, perquè no fixava la seva
postura en relació al portaveu proposant, sinó en relació
amb la postura fixada a la vegada pels altres portaveus dels
altres grups no proposants. En conseqüència, per
contradiccions, té la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Jo crec que el Sr.
Flaquer, portaveu del Grup Popular, entén que una cosa és
el vot global a una llei, i deu saber també el Sr. Flaquer la
posició amb esmenes particulars a cada punt en concret en
la modificació del Codi, quina va ser la posició d'Esquerra
Unida fins al darrer moment. També estic segur que el Sr.
Flaquer coneix les proposicions no de llei i els projectes de
llei presentats per Esquerra Unida de despenalització de la
insubmissió, i estic segur que també coneix el paper actual
d'Esquerra Unida en el tràmit de l'actual modificació que
està plantejada al Congrés dels Diputats. Per tant,
contradicció cap, perquè mantenim el nostre vot a la
despenalització de la insubmissió i a les mesures que
proposa el PSM en aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Mesquida.
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EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Només també fer una referència: El mes de febrer d'enguany
el Partit Popular, Coalició Canària, i Convergència i Unió varen
presentar una proposta al Congrés dels Diputats, una proposició
de llei per la qual se suprimien les penes de presó i multa per al
supòsit de no compliment del servei militar obligatori i la
prestació social. Voldria deixar de manifest que dos mesos
abans el Partit Socialista va presentar una proposició
pràcticament idèntica, i va ser titllada per part del representant
del Grup Popular d'irresponsabilitat. Jo crec que aquí sí que hi
ha una vertadera contradicció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Flaquer. Jo esperaria que a les
següents proposicions no de llei no s'hagi de produir aquest
torn. Té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas, jo crec que tampoc
no ens hem allargat d'una manera excessiva, i hem intentat
contribuir al debat sobre aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

No és allargar-se, Sr. Flaquer; l'observació és en el sentit
que vostè havia de fixar postura en relació a la intervenció del
Sr. Gomila, i el que ha fet és fixar postura en relació a la
intervenció del Sr. Gomila, però a més entrar en contradiccions
amb els portaveus dels altres grups parlamentaris, que a una
tramitació de proposició no de llei no pertoca. Hem donat
contradiccions als altres, a vostè també li donam la paraula,
però esperem que a les següents proposicions no de llei no es
repeteixi aquesta situació. Té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Molt bé. Gràcies, Sr. President, així ho procuraré, i em
cenyiré en aquesta intervenció només a la rèplica del portaveu
del Grup Nacionalista. Efectivament a l'any 2003 hi haurà una
situació que en aquests moments està contemplada per la llei
com a obligatòria, i efectivament hi ha un problema de règim
transitori. Ja li he explicat, i per això li demanava precisament
la retirada d'aquesta proposta, que hi ha una proposició de llei,
jo no sé si vostè la coneix o no la coneix, presentada al Congrés
de Diputats, que fixa també aquest règim transitori, i
expressament estableix que totes aquelles persones o tots
aquells ciutadans que hagin estat condemnats en virtut de
sentència ferma d'acord amb la legislació anterior a la que
pugui entrar en vigor en el moment en què s'aprovi aquesta
proposició, naturalment les normes d'aquesta proposició de llei
li seran aplicades amb caràcter retroactiu perquè li són més
favorables, com vostè sap, que és principi general a tot el dret
penal; de manera que insistesc que crec que no hi ha problema
de règim transitori, entenc que els objectius i la finalitat que el
seu grup pretén mitjançant la presentació d'aquesta proposició
no de llei a aquesta comissió estan plenament coberts amb la
proposició presentada al Congrés dels Diputats, i és per això
que li hem de votar en contra, perquè ja existeix la iniciativa
presentada al Congrés dels Diputats, i senzillament li
demanaríem que reflexionàs i retiràs d'aquesta comissió aquesta
proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: 7 vots
a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de
llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7137/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació d'una representació permanent de
l'Administració perifèrica de l'Estat a Ciutadella de
Menorca.

Passam a la següent proposició, que és la 7137, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida, sobre creació d'una
representació permanent de l'Administració perifèrica de
l'Estat a Ciutadella de Menorca. Té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vostès coneixen quina és la
realitat demogràfica i econòmica de l'illa de Menorca, que
és una realitat clarament bipolar, amb dues grans
concentracions de població, una a la part de Llevant,
capitalitzada a Maó, i una altra a la part de Ponent,
capitalitzada a Ciutadella.

No és només una qüestió de distribució poblacional, sinó
que també és una qüestió de distribució socioeconòmica de
la realitat insular. Els serveis de l'Administració perifèrica
de l'Estat estan exclusivament radicats a Maó, com a centre
únic, i açò implica, motiva un greuge o un encariment
d'aquests serveis per part dels habitants allunyats d'aquests
serveis que presta l'Administració perifèrica, que són
bàsicament els de l'Administració d'Hisenda, de la
Prefectura de Trànsit, i alguns serveis i prestacions de la
Seguretat Social, que estan únicament i exclusivament
situats a Maó. No és estrany que Ciutadella sigui la població
amb més densitat de gestories per habitant que hi pugui
haver a les Illes Balears, perquè lògicament aquest
encariment dels serveis per la distància té la seva traducció
en aquesta presència d'intermediaris en les gestions que es
fan davant els serveis administratius de l'Administració
perifèrica.
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Hi ha hagut intents de solució durant els anys. Un intent va
ser la prestació d'aquests serveis durant un dia a la setmana a
Ciutadella, però és un intent que no va prosperar en tots els seus
termes, i que es va arribar a llevar. També hi ha hagut altres
intents, com són el que es coneix com administració única o
finestretes, que a Menorca s'ha impulsat només amb un conveni
amb l'Ajuntament d'Alaior, però que també tenen una funció
només informativa i de recepció de peticions, però no tenen una
funció de tramitació dels expedients fins al resultat final, amb
la qual cosa no contraresten la necessitat d'aquest desplaçament.

Aquesta proposta, que no és altra que la de creació d'una
oficina permanent de l'Administració perifèrica de l'Estat a
Ciutadella, que reuneixi les tres o quatre administracions que
actuen a Menorca bàsicament, i les que provoquen un principal
moviment i pèrdua de temps per part dels habitants de la part de
Ponent, creim nosaltres que és positiva, i que tampoc no
suposaria un encariment, perquè la pròpia disminució del
treball que actualment tenen aquestes oficines radicades a Maó
suposaria la possibilitat de traslladar personal per atendre la
part de Ponent de Menorca, que per tant no és una qüestió
d'encariment dels serveis, sinó una qüestió de racionalització
dels serveis que s'ofereixen, i en aquest sentit no dubtam que el
vot en aquest parlament serà unànime, com unànime va ser a
l'Ajuntament de Ciutadella i al Consell Insular de Menorca
quan es va presentar aquesta mateixa proposta i tots els grups
polítics, tant Partit Popular, nacionalistes, Esquerra Unida o
Grup Socialista varen votar a favor, tant al Consell Insular de
Menorca com a l'Ajuntament de Ciutadella. En nom d'aquesta
unanimitat no m'estendré perquè no dubt que el resultat en el
Parlament balear serà el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Torn d'intervencions dels altres grups.
Grup Nacionalista, Sr. Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Vull manifestar el suport a aquesta
proposició no de llei, i sobretot explicar també el cost suposa
per un ciutadellenc haver d'anar si fa la gestió ell particularment
a Maó a gestionar els papers que hagi de fer amb
l'Administració central. Una dada curiosa, i per papers que
demana el Govern balear, perquè els jubilats tenguin una
bonificació en el cànon de sanejament exigeix un certificat de
la Seguretat Social que cobra pensió, i un certificat d'Hisenda
en cas que no es faci la declaració de renda. Aquesta
bonificació suposa unes 800 pessetes el semestre sobre el cànon
de sanejament. Evidentment si el jubilat ho fa a través de
gestoria no li basta el de dos anys per pagar els papers que li
demana el Govern balear, i si va a Maó en transport públic, no
li basta aquesta bonificació de 800 pessetes, perquè anar i
tornar de Maó en val 900. És a dir que aquesta bonificació de
cànon de sanejament no li serveix ni per pagar el transport
d'anar i tornar de Maó a Ciutadella.

Com molt bé ha dit el portaveu d'Esquerra Unida, una
vegada a la setmana venia un funcionari de la Seguretat
Social i obria despatx a l'oficina social de la Marina, però la
majoria de vegades, "por razones de personal esta oficina hoy
permanecerá cerrada", i hem de tornar la setmana qui ve, i
moltes vegades la setmana qui ve encara hi havia el mateix
cartellet.

Per tant, sí que l'Administració perifèrica de l'Estat s'hi
hauria de posar seriosament, perquè certament la despesa
que hi ha a Ciutadella en gestories només per pagar anades
i vingudes de Maó són molt importants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Més intervencions? Sra. Ferrer, té
la paraula.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant el nostre suport
a aquesta proposició no de llei, perquè la nostra opinió, i
amb l'objectiu de poder oferir un millor servei als ciutadans,
és oportú en aquests moments, i sense duplicar les unitats
administratives, l'estructura i (...) de l'Administració general
de l'Estat s'ajusti a Menorca a la realitat social de l'illa. Per
això creim raonable que els serveis perifèrics es reordenin
amb una funció d'aquesta realitat social, i es prestin a tot
l'àmbit idoni.

A Ciutadella, en la nostra opinió, hauria d'existir una
oficina descentralitzada per a la gestió i tramitació de les
àrees funcionals corresponents als serveis integrats, així
com les unitats corresponents als serveis no integrats que
resultin aconsellables per a una millor eficàcia d'actuació.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. En conseqüència, entenc que es pot
considerar aprovada per assentiment aquesta proposició no
de llei.

Queda aprovada, idò, per assentiment.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 7300/97, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció al públic de la
Companyia Telefònica.
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I passam a la tercera proposició no de llei, que és la 7300,
del Grup Parlamentari Socialista, sobre atenció al públic de la
Companyia Telefònica. Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr.
Triay Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició no de llei
presentada el mes de desembre, que té plena actualitat, perquè
el que aquí es demana i el problema que aquí es posa en
evidència continua exactament en la mateixa situació que quan
es va plantejar. La qüestió és que la Companyia Telefònica va
tancar les seves oficines comercials i de cobraments de Palma
i d'Eivissa, i que no hi queden ja oficines d'atenció al públic,
per tant, a cap d'aquestes dues illes. Això suposa que no hi ha
una atenció directa, i que per tant totes les gestions d'aquest
tipus es fan per via telefònica, amb una pèrdua de llocs de feina
dins la nostra comunitat autònoma, i a més amb una atenció no
tan sols despersonalitzada, sinó a més amb una atenció que ni
tan sols es fa en la llengua pròpia de les Illes Balears, perquè és
una atenció centralitzada a tot el conjunt de l'Estat espanyol.

Per tant, tenint en compte aquestes consideracions, i
coneixent la problemàtica laboral que això provoca i la falta
d'atenció al ciutadà que suposa aquest tancament i aquesta falta
d'interlocució directa, que ja no és possible, entre el ciutadà
normal, usuari d'un servei telefònic, i de la companyia que
presta aquest servei, proposam que el Govern faci les gestions
necessàries davant la Companyia Telefònica per tal que es
reconsideri aquesta decisió i es tornin a obrir les oficines
d'atenció al públic a Palma i a Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Torn d'intervenció d'altres grups: Grup
d'Esquerra Unida, Sr. Portella, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Lògicament hem de manifestar el
nostre suport a aquesta proposta del Grup Socialista, perquè en
varen presentar una gairebé idèntica al Consell Insular de
Menorca quan es va produir també el tancament de l'oficina de
Maó, que es va produir amb posterioritat a la de Palma i
d'Eivissa, i que s'afegeix a aquests greuges que ha explicat el
portaveu del Grup Socialista. Lògicament aquests tancaments
obeeixen a la política empresarial d'una empresa que durant
aquests darrers anys s'ha privatitzat. Açò és una de les
conseqüències de la privatització, i de passar per davant
qüestions de balanç monetari a qüestions de servei públic,
lògicament és una de les conseqüències, i des d'Esquerra Unida,
que ja ens hem manifestat prou vegades davant les polítiques de
privatització d'empreses públiques, no pot ser d'altra que
remarcar aquests resultats, que són petits resultats que ofereix
al final a l'usuari el servei.

Una altra qüestió que volia afegir, i que nosaltres també
apuntàvem a la nostra proposta al Consell Insular, i que es
pot afegir a aquesta reflexió que ha fet el portaveu del Grup
Socialista és que moltes vegades, com ha pogut comprovar
aquest mateix diputat, l'atenció que es dóna automàticament
quan es fa via telefònica és també en llengua castellana,
segons la sort que tens si et respon a un lloc o a un altre, i
que per tant implica també un greuge per a nosaltres, creim,
la no utilització de la nostra llengua pròpia a l'hora de rebre
atenció per aquesta companyia.

Per tots aquests motius, i més que n'hi hauria, donarem
suport a la proposta que fa el Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Més intervencions? Sr. Flaquer, té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
analitzar aquesta proposició no de llei hem de partir de la
redacció literal de l'acord que se'ns demana, que és que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de la
Comunitat a adreçar-se a la Companyia Telefònica per tal
que reconsideri la seva decisió i procedeix a tornar a obrir
les seves oficines a Palma i Eivissa de comercial i
cobraments. En conseqüència es demana que el govern
s'adreci, es dirigeixi a la Companyia Telefònica reclamant
aquesta reobertura d'aquestes oficines.

Nosaltres coincidim plenament amb aquesta necessitat,
primer per manteniment de llocs de feina, també en segon
lloc, com deia el portaveu del Grup Socialista, pel que pugui
representar de foment d'ús de la nostra llengua pròpia, però
hem de dir que en aquests moments hi ha hagut ja un acord
del Consell de Govern, un acord remès ja fins i tot a la
Companyia Telefònica, un acord de 16 de gener del 98, on
precisament el Consell de Govern d'adreça a la Companyia
Telefònica demanant i exigint la reobertura d'aquestes
oficines d'atenció al públic de Palma i d'Eivissa.

En conseqüència, en estar el contingut de la proposició
no de llei esgotat, en la mesura que s'ha complert ja
perfectament per part del Govern, perquè només s'hi parla
que s'adreci al Govern, votam en contra d'aquesta
proposició, per entendre que és un fet ja realitzat i complit
per part del Govern d'aquesta comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Triay, en torn de rèplica, té la
paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, els mitjans de
comunicació se n'han fet ressò, que els representants sindicals
de Telefònica i el secretaris generals d'UGT i CCOO van ser
rebuts pel president de la comunitat autònoma dia 14 de gener,
amb posterioritat a aquesta proposició, i li van plantejar la
necessitat que el Govern fes aquestes gestions. Aquesta
iniciativa hauria perdut el sentit si aquestes gestions haguessin
tengut èxit i si les oficines estiguessin obertes, que és l'objectiu
d'aquesta proposició, l'objectiu d'aquesta proposició és
aconseguir que es tornin a obrir les oficines d'atenció al públic
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, i hi afegesc Menorca ja
que a continuació, amb posterioritat a aquesta proposició,
també es va produir el tancament de la seva oficina d'atenció al
públic en matèria comercial i de cobrament.

Per tant, està bé que el govern hagi fet ja aquesta gestió,
però jo crec que el Parlament té les plenes condicions d'insistir
en aquesta qüestió, ja que el problema continua totalment sense
se resolt i que, per tant, la gestió del Govern ha estat
infructuosa.

Per tant, jo crec que s'hauria de mantenir amb aquests
termes, afegir-hi fins i tot l'oficina de Menorca a la proposició.

De totes maneres, jo crec que no es tracta aquí de fer un
debat formal, si el Govern ja ha escrit, o no, a la Telefònica.  Jo
propòs, si el president ho permet i el Reglament també, fer una
modificació en la proposició, llevar-ne el Govern, i que, per
tant, el Parlament s'adreçarà a la companyia telefònica per tal
que torni a obrir les oficines de cobrament i de comercial de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa. Si es pot acceptar amb
aquests termes, així ho propòs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Flaquer, hi ha inconvenient? Té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per la nostra part, no hi ha cap
inconvenient i manifestaríem el nostre vot favorable a aquesta
modificació, entenent i insistint que el contingut inicial estava
completament esgotat i complit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, la part que se sotmetria a votació de la proposició
no de llei quedaria: "El Parlament de les Illes Balears insta el
govern de la comunitat autònoma que..." No, seria: "El
Parlament de les Illes Balears insta la companyia telefònica -o
s'insta la companyia telefònica-, per tal que reconsideri la seva
decisió i procedeixi a tornar a obrir les seves oficines a Palma,
a Eivissa i a Maó de comercial i cobrament".

Es pot considerar aprovada per assentiment amb aquestes
modificacions? Queda, idò, aprovada per assentiment aquesta
proposició no de llei.

Esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gràcies a tots.
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