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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la Comissió
d'Assumptes Socials. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ramon Orfila substitueix Damià
Pons del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Mauricio Rovira substituye a Juan Verger.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Joana Vidal.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Miquel Gascón.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Margalida Thomàs.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5110/96, presentada
pels grups parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM i
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a la creació d'un
tribunal examinador de l'Insalud a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vull comentar a les senyores i als senyors diputats que,
mentre esperam la consellera de Presidència per contestar a la
pregunta feta, demanam un canvi en l'ordre del dia començant,
en primer lloc, per la proposició no de llei que estava en segon
lloc. Entenc que hi ha assentiment, en aquest sentit, voldria
comentar que aquesta proposició no de llei presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i Mixt de creació d'un tribunal
examinador de l'Insalud a les Illes Balears, escoltats tots els
grups parlamentaris que formen aquesta comissió, aquesta
presidència entén que aquesta proposició no de llei queda
aprovada per assentiment. És així, no? Queda aprovada, per
tant, aquesta proposició no de llei de creació d'un tribunal
examinador de l'Insalud a les Illes Balears.

Ja que la Sra. Consellera de Presidència, Rosa Estaràs, ha
arribat, passam al primer punt de l'ordre del dia.

I.1) Pregunta RGE núm. 5100/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a transferència de les competències en guarderies
infantils de Menorca al Consell Insular.

El segon punt de l'ordre del dia és la resposta a la
pregunta presentada pel Grup Nacionalista-PSM. El Sr.
Ramon Orfila té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esperarem que la consellera
estigui asseguda. Ja?, la pregunta es refereix a la
transferència de competències en matèria de guarderies
infantils o d'escoletes infantils al Consell Insular de
Menorca.

Tots vostès, senyores i senyors diputats, i vostè, Sra.
Consellera de Presidència, recordaran que en la tramitació
de la Llei d'atribució de competències als consells insulars
en matèria d'assistència social, les escoletes infantils
ubicades a l'illa de Menorca estaven incloses, concretament
l'escoleta Francesc de Borja Moll i la Magdalena Umbert.
Finalment, no es va produir un acord sobre el finançament,
el contingut o la proposta de finançament d'aquesta
competència. Concretament, no es va arribar a un acord pel
fet que, a la valoració presentada pel Govern, el Consell
Insular hauria tengut unes pèrdues anuals de vàries dotzenes
de milions de pessetes. Açò va produir un debat que va fer
que, en el si de la ponència, la proposta d'atribució de
competències en matèria d'aquestes dues guarderies
decaigués, així quan la Llei d'atribució de competències en
matèria d'assistència social va entrar en vigor, el dia 1 de
gener del 1994, no inclouria les dues escoletes infantils,
amb una qüestió que fins i tot..., des d'una actitud, amb un
acord que hauria pogut contradir l'esperit de l'Estatut
d'Autonomia.

Vostè, Sra. Consellera de Presidència, deu recordar que
la disposició addicional novena de l'Estatut d'Autonomia
parla sobre l'obligació, -és una disposició cautelar-, del
Govern de la Comunitat Autònoma i de totes les institucions
d'autogovern, entre elles el Parlament, a respectar, en el
moment en què s'aprovi l'Estatut d'Autonomia, les
delegacions o atribucions de competències que es van fer,
-es van fer via delegació, evidentment-, per part del Consell
General Interinsular a cadascun dels consells insulars. En
aquest cas, tots vostès deuen recordar, senyores i senyors
diputats, i vostè, Sra. Presidenta, perdó, Sra. Consellera de
Presidència, -l'he ascendida molt ràpid-, que a l'any 1992, el
Consell General Interinsular havia delegat al Consell Insular
de Menorca la gestió d'aquestes dues guarderies, amb la
qual cosa es podia dubtar que la Llei d'atribució de
competències en matèria d'assistència social, perquè no
contenia aquestes dues guarderies que es perdien com a
delegació anteriorment atribuïda al Consell Insular de
Menorca, es contradeia allò que havia disposat l'Estatut
d'Autonomia. Posteriorment, per corregir aquesta situació
que nosaltres pensavem que era poc respectuosa amb el que
diu l'Estatut d'Autonomia, aquest diputat que els parla, amb
la seva vessant de conseller representant del Consell Insular
de Menorca dins la Comissió Tècnica Interinsular, va
presentar, amb data de dia 17 de març del 1994, una
proposta d'atribució de competències, una proposta de llei
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articulada d'atribució  de competències en matèria d'aquestes
dues guarderies, aquesta proposta va ser rebutjada pels
representants del Govern i els diputats del Grup Popular, o els
consellers del Grup Popular presents dins la Comissió Tècnica
Interinsular.

Dia 16 de desembre del 1995, el conseller de Sanitat, el Sr.
Cabrer, va afirmar, en motiu d'una visita a l'illa de Menorca,
que el Consell Insular transferiria immediatament la titularitat
de les escoletes infantils al Consell Insular, avançant, fins i tot,
la valoració: 100 milions de pessetes per al 1996. La proposta
va caure dins un pou i mai més n'hem tornat saber res. Davant
el retard del Govern per presentar la proposta, aquest diputat
que els parla interessat en la qüestió va presentar, també en la
seva vessant de conseller del Consell Insular de Menorca, una
moció, data 28 de maig del 96, que incloïa una proposta de llei
per atribuir les competències esmentades al Consell Insular. El
Grup Popular al Consell Insular de Menorca va trobar que no
era ni convenient ni oportú, perquè en qüestió de dies arribaria
la proposta, a la CTI, la proposta del Govern, parlam del maig
del 96. 

Finalment, a la visita que la consellera de Presidència ha
efectuat a Menorca dia 3 d'octubre del 96, aquesta ha tornat a
anunciar que el Govern transferirà al Consell la titularitat de les
seves escoletes infantils, ara ja no parlam del 96, açò es farà
efectiu durant l'any 1997. Com que aquest diputat que els parla
és molt curiós i fa un seguiment d'aquestes qüestions, m'he
dedicat a telefonar constantment al Registre de la Comissió
Tècnica Interinsular per si arriba o no aquesta proposta
d'atribució de competències, he seguit en el BOCAIB els acords
del Consell de Govern per veure si s'havia aprovat finalment
una proposició de llei en aquest sentit, una proposta de llei en
aquest sentit, no l'he vista, per tant, he de demanar quan es
pensa fer efectiu, quan el Consell de Govern, concretament,
aprovarà aquesta llei o el text articulat d'una proposta de llei
d'atribució de competències en matèria d'escoletes infantils en
el Consell Insular de Menorca. Quin és el motiu dels diferents
canvis d'actitud que ha tengut el Govern respecte a aquesta
transferència al llarg del temps?, quines són les dificultats que
han impedit que, des del desembre del 95 fins ara, no s'hagi
presentat cap proposta des del Govern a la CTI, respecte
aquesta transferència?, el Govern quan tendrà aprovada la
proposta?, no troba que sobre aquesta qüestió ja és hora que en
lloc de fer promeses es fes efectiva la proposta en forma de
projecte i es remetés de manera urgent a la Comissió Tècnica
Interinsular?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, Rosa Estaràs, benvinguda. Té la paraula
per contestar al Sr. Orfila.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Disculpes a les diputades i als
diputats pel retard. Passaré a contestar la pregunta del Sr.
Orfila. Efectivament, ha fet una història bastant real del que
ha passat. A l'any 1994 es va rebutjar, dins la Comissió
Tècnica Interinsular, perquè crec recordar que quan es va
establir el debat en relació a la transferència d'acció social
van ser rebutjades, el darrer moment, per representants del
Consell Insular de Menorca i per diputats d'aquesta cambra,
les guarderies. Això va fer que un text que inicialment
incloïa les guarderies de Menorca, idò, a l'hora de la veritat,
la Llei va sortir sense la transferència d'aquestes guarderies.

L'any 94, per això, mesos després, quan el Sr. Orfila va
tornar a presentar la transferència d'aquestes guarderies, dia
17 de  març del 94, quan feia tres mesos que havia entrat en
vigor la Llei 12, pensavem que era un debat que s'havia
produït feia un parell de mesos i que el tema s'havia
d'estudiar. En aquest sentit, vénen un poquet totes les
intervencions posteriors, aquesta consellera, en qualitat de
vicepresidenta, sol•licita informe al Sr. Pedro Mas, que
estava a Assessoria Jurídica, en relació a aquest traspàs,
perquè desconeixíem si..., tenim els nostres dubtes de quin
era el mecanisme jurídic per fer aquest traspàs. Jo lliuraré al
Sr. Diputat una còpia d'aquest informe. Aquest informe es
va emetre dia 15 de febrer del 1996, després li explicaré un
poquet aquest informe.

A partir d'aquí, en base a aquest informe, veim que es
dedueix que el què aconsella l'assessor jurídic és anar a una
modificació de la Llei 12 i passar per la Comissió Tècnica
Interinsular, el procés ben igual com podria ser qualsevol
altra llei de transferències. En el moment que em fan
consellera de Presidència, visit les guarderies, efectivament,
dia 3 d'octubre, i em don compte d'una realitat, jo tenc una
opinió molt personal i pròpia sobre les guarderies, la de
Maó..., les dues estan molt ben dotades i amb uns serveis
excel•lents però, concretament, la de Maó encara necessita
suport per una sèrie de dificultats que tenen quant a (...),
però també la guarderia de Ciutadella és una guarderia de
luxe i és una guarderia que tant de bo totes les comunitats
tenguessin una guarderia com la de Ciutadella, tan
meravellosament dotada. El que succeeix és que a una
comunitat, aquesta va ser la meva impressió, on hi manquen
tantes coses, quan vaig visitar la guarderia que em va
parèixer meravellosa per una guarderia social, vaig pensar
que havíem començat l'edifici per l'àtic, perquè aquella
guarderia és una meravella però (...) altres serveis que, per
ventura, s'haurien pogut haver..., recursos destinats a
aquesta guarderia, que és excel•lent, és el millor que he vist
en serveis socials, podríem cobrir altres serveis que feien
falta.
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Vull dir, en qualsevol cas, que també vaig veure una realitat,
que és difícil des d'un govern poder dur i dirigir en condicions
el que ha de ser la gestió de les guarderies, no només les de
Menorca, sinó també el menjador de transeünts a Palma que,
pràcticament, és difícil poder pensar que un govern pugui
gestionar serveis que haurien d'estar en mans dels ajuntaments
o del consell insular. En aquest sentit, vaig anuncia a una roda
de premsa que vaig fer amb el president del Consell Insular de
Menorca i la consellera d'Acció Social d'aquest consell insular,
la intenció de transferir per una millor gestió i, en aquests
moments, estam plantejant el text de transferències. Jo lliuraré
l'informe al Sr. Orfila, l'informe plantejava tres possibilitats. La
primera era fer una llei de traspàs de guarderies amb la
participació de la Comissió Tècnica Interinsular, ja que la
Comissió Tècnica Interinsular és un procés llarg perquè ha
d'anar al Consell Insular, bàsicament, per estalviar passes del
procés. El lletrat diu que considera que aquesta alternativa té
una lògica quant a eficàcia, però no és conforme amb el
contingut de l'Estatut ni de la Llei de consells insulars, per tant,
pensa que no és adient. Després, una modificació a través de
decret, però també pensa que aquesta possibilitat implicaria
considerar l'ampliació del traspàs a dues guarderies com una
simple rectificació, actualització de la transferència i, per tant,
tampoc no ho troba adient via decret.

Planteja la tercera possibilitat que era presentar a la
Comissió Tècnica Interinsular una llei de modificació de la Llei
12 del 1993, pensa que aquesta és la solució més d'acord amb
la Llei de consells insulars i amb l'Estatut d'Autonomia. En
aquest sentit, pensam actuar, hi ha un calendari..., una sèrie
d'àrees que tots els diputats i diputades d'aquesta cambra
coneixem, de traspassar, però pensam que és un tema més
complementari que primordial. Pensam que, dins el si de la
comissió, intentarem dur aquesta proposta dins el termini més
breu de temps possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Orfila, té la  paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ens alegra que
finalment el Govern tengui la voluntat o demostri la voluntat de
transferir aquesta competència al Consell Insular de Menorca.
Jo he d'estar d'acord amb una part d'aquest informe jurídic que
ha evacuat el seu tècnic per una qüestió concreta, estam d'acord
amb el fet que no es pot fer via decret, ni pot ser una llei del
Parlament perquè l'Estatut d'Autonomia i la Llei dels consells
insulars estableixen clarament que qualsevol atribució de
competències, mentre no es modifiqui l'Estatut i la Llei 5/89 de
consells insulars s'ha de fer a través de la Comissió Tècnica
Interinsular, que és la que, prèvia consulta amb els consells
insulars que hauran d'acceptar o no la proposta d'atribució de
competències, incloent la seva dotació, després, s'inicia la
tramitació parlamentària.

Jo he de dissentir, en qualsevol cas, de la fórmula
concreta jurídica que proposen, no té perquè ser una
modificació d'una altra llei d'atribució de competències, és
una llei d'atribució de competències molt simple, per tant,
la tramitació també serà molt senzilla, en matèria de dos
guarderies. En aquest cas no es pot parlar d'una llei de
transferències de caràcter horitzontal perquè només afecta
a un consell insular, no succeeix res, pot succeir amb altres
qüestions, l'Estatut i la Llei de consells insulars ho preveuen
d'aquesta manera, per tant, una simple llei d'atribució de
competències en matèria de dues guarderies, així com
aquest diputat que els parla va presentar com a membre de
la Comissió Tècnica Interinsular que és. Jo li recomanaria
que recuperés la nostra proposta perquè estava perfectament
adequada a allò que preveu l'Estatut i la Llei de consells
insulars, per tant, la feina està pràcticament feta. Només hi
havia un lapsus que nosaltres, el meu grup que em va donar
suport a l'hora d'elaborar-la i aquest diputat que els parla,
vàrem deixar forçosament i calculadament en blanc, de
manera oberta, era la dotació, l'element vital de qualsevol
transferència i , evidentment, difícilment els diputats o els
membres d'un consells insular podem valorar. És el Govern
qui té coneixement, i més ara que ja no és una delegació al
Consell Insular sinó que es gestiona directament per part del
Govern, ha de conèixer la situació real de cadascuna de les
guarderies i, per tant, quin és el cost efectiu, el càlcul del
cost efectiu que es pot imputar a aquesta transferència.

Li he de recordar, en qualsevol cas, que sigui molt
primmirada a l'hora de fer aquesta proposta i a l'hora de
calcular aquest cost efectiu, per una qüestió molt concreta,
ja sé que hi ha una normativa que afectarà a les escoletes
infantils pel que fa tant a les instal•lacions, exigències
referides a les instal•lacions, que s'hauran de complir amb
poc temps, ja tenen uns terminis per posar-se en pràctica i,
per tant, les inversions que s'hauran de fer en aquests
terminis han de ser assumides pel Govern de la Comunitat
Autònoma perquè allò que transferim al Consell Insular no
sigui un mort, -i perdó per l'expressió-, però que no sigui
així. D'altra banda, el personal de les escoletes infantils
també s'haurà de reciclar, açò també es preveu per
disposicions que vostè sap que ha fet el Ministeri
d'Educació a nivell de l'Estat, per tant, abans d'elaborar,
presentar per la seva aprovació, per part del Consell de
Govern, aquesta proposta de llei d'atribució de
competències, que es calculin molt bé les despeses que açò
representarà perquè el Consell Insular de Menorca es vegi
obligat a rebutjar la proposta d'atribució de competències
perquè estigui mal dotada, perquè així tornaríem a entrar
dins aquella dinàmica infernal.
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També li vull recordar, Sra. Consellera, que hi ha dues
competències delegades pel Consell General Interinsular als
consells insulars que segueixen, totes dues al Consell Insular de
Menorca, pendents d'aprovar-se per llei, de transformar-se en
llei, que és aquesta de les escoletes infantils i les denominacions
d'origen. Supòs que les denominacions d'origen quedaran
incloses dins la d'agricultura, que és la gran assignatura pendent
que vostès tenen i, segons les darreres notícies, pot (...) molt
més llarg i tenim dubtes perquè arribi a ser una competència
transferida com a pròpia als consells insulars, perquè les
notícies que ens arriben són alarmants en aquest sentit, però,
aquesta altra, nosaltres pensam que de manera urgent es podria
dur a terme.

Només una darrera qüestió molt breu, el procés llarg que
representa que les propostes de llei d'atribució de competències,
abans, hagin d'anar a la Comissió Tècnica Interinsular depèn de
les preses que es doni la Comissió Tècnica Interinsular per fer
feina. Vostè i jo som membres d'aquesta comissió tècnica
interinsular i sabem que es poden aprovar lleis per lectura única,
una única comissió tècnica interinsular que (...) i és senzilla, i
el Govern l'ha documentada suficientment, d'acord amb allò que
disposa la Llei de consells insulars, amb una lectura es pot
aprovar. Després, hi ha un mes de consulta als consells insulars,
que no té perquè ser tant, és un mes per donar com a aprovada
o acceptada per silenci administratiu, però es pot aprovar en una
setmana si és que el Consell Insular fa un plenari. Per tant, els
terminis es poden escurçar molt, nosaltres pensam que s'haurien
d'acurçar de manera que, a principi de l'any 1997, el Consell
Insular de Menorca pogués tenir aquesta competència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila, per la seva intervenció. En torn de
contrarèplica, té la paraula la consellera de Presidència, Sra.
Rosa Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, estudiarem el tema
de veure si directament llei de transferències o modificació, així
com diu l'informe. Faré la consulta i, breument, convocarem la
Comissió Tècnica Interinsular perquè aquestes guarderies es
puguin traspassar.

Només vull fer una apreciació, quan vaig visitar la guarderia
de Ciutadella, estic convençuda que el problema que es va
suscitar la darrera vegada quan el conflicte (...) bàsicament per
tema econòmic, perquè es pensava que no hi havia suficients
doblers per poder mantenir el nivell d'aquelles guarderies.
Haurem de fer un esforç per poder veure el que, en aquests
moments, està gastant el Govern i el que realment hi ha quant
a serveis allà, perquè la directora de Ciutadella va reconèixer
que hi havia una sèrie de serveis que, per fer efectiva una
transferència, es podrien deixar de tenir. És a dir, dins aquesta
guarderia hi havia un ATS, hi havia una infermera, això és
l'estatus ideal, però crec que és l'única guarderia, que jo conec,
dins Palma, dins Maó, que té un servei d'ATS, que té un servei
d'infermeria dins la pròpia guarderia. Sempre es sol fer una
assegurança amb la clínica més propera, haurem d'estudiar de
quina manera ens podem aproximar el Govern i aquests serveis
que si bé són meravellosos a una societat que té prou recursos,
per una societat on falten recursos hem d'intentar anar al
màxim, però de tot allò que podem, perquè no ens queda altre
remei, prescindir, intentar fer (...). També vaig veure que allà hi
havia una sala d'audicions musicals per als nins petits i que els
nins estudiaven..., això és meravellós, però jo no sé si podrem
arribar..., que els nins escoltin Vivaldi tres hores o dues hores
cada dia, idò, per ventura no haurem de donar aquest servei i
ajustar-nos un poc a les mesures pressupostàries. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Presidència, Sra.
Estaràs, per les seves explicacions i per la seva presència.

III.- Escrit RGE núm. 4807/96, presentat pel Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el
qual se sol•licita el debat del Pla integral d'atenció a la
infància i a l'adolescència en risc (1996-1999).

El tercer punt de l'ordre del dia és l'escrit núm.
4807/96,presentat pel Govern, Pla integral d'atenció a la
infància i l'adolescència en risc (1996-1999). Ens
acompanya l'Hble. Sr. Conseller José Antonio Berastain,
benvingut, acompanyat del cap del Gabinet de Menors,
Alejandro Espinós, i el cap del Gabinet de Menors,
Fernando Villar. Per presentar aquest pla integral d'atenció
a la infància i a l'adolescència en risc, té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias, buenos días. Voy a intentar hacer una
exposición, fundamentalmente será breve, voy a hacer un
esquema y luego, como siempre, lo podemos desarrollar,
pero voy a hacer la estructura básica del Plan integral de
menores. Me voy a ceñir a los orígenes. Los orígenes son
previos y anteriores a la Ley orgánica de protección del
menor, que se publicó en el boletín oficial en enero del 96,
antes de esa ley orgánica donde se preveía que se tendrían
que redactar planes integrales, en el año 95, antes de esa ley,
se empezó a trabajar en un plan integral del menor. Un plan
integral del menor que se presenta ahora y que es el fruto
del trabajo conjunto de distintas instituciones, en concreto,
del departamento de Menores de la Conselleria de Función
Pública e Interior, antes Gobernación, un grupo de técnicos
empezaron a preparar un trabajo, el plan integral del menor,
con una perspectiva de cuatro años, ejercicio 96-99.
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Este grupo de menores..., como digo, empezaron a trabajar
en este plan integral y contaron con la colaboración
importantísima de todas las administraciones que tenían algo
que hacer y decir en el tema de menores. En concreto, además
de la Dirección General de Menores, participó intensamente la
Dirección General de Acción Social, los consells insulares,
especialmente el Consell Insular de Mallorca ha hecho un
magnífico trabajo de colaboración. Esto no es un plan integral
estrictamente del Gobierno, de una dirección general del
Gobierno, sino que es un plan integral fruto, como digo, de
todas las instituciones públicas preocupadas, implicadas en el
tema de menores, en concreto, no solamente dos direcciones
generales del Gobierno han participado, sino que los consells
insulares, destaco a los tres por igual importancia, pero, sin
duda, el de Mallorca, quizá porque tiene más medios técnicos,
se ha volcado especialmente, creo que vale la pena decirlo, el
ayuntamiento de Palma, tanto en épocas anteriores como en
épocas actuales, el Ministerio de Educación e incluso institutos
públicos como el Ibae, antes dependiente de Función Pública,
que hizo el gran esfuerzo de diseñar unas tablas específicas y
especiales para toda la problemática de los menores que se
incorporan en el libro segundo, la tabla de los anexos, que desde
luego, el Ibae en aquel entonces dependiente de Función
Pública hizo un gran esfuerzo de adaptación y de recogida de
datos, que posibilitó y ayudó a hacer este estudio.

Como verán ustedes, me estoy orientando ahora por el índice
temático del programa, consta de cuatro grandes apartados, un
apartado de carácter legislativo, otro un estudio de necesidades,
que es el punto segundo, el tercero es el tema de recursos, y el
cuarto, programas concretos, los 37 programas que vamos a
analizar un poco todos ellos. Vista entonces la participación de
todas las instituciones, tanto locales, autonómicas, insulares y
nacionales, porque también el Ministerio de Educación ha
participado, además de distintos organismos del Gobierno, se ha
estructurado este plan en cuatro grandes áreas, como digo,
legislativa, la necesidad de recursos y programas; en el área
legislativa el estudio recoge toda la normativa de carácter
internacional, yo no voy a dedicarme ahora a decirles qué
normativa, porque la tienen ustedes, la normativa de ámbito
internacional, los convenios internacionales, todas aquellas
resoluciones de ámbito internacional que tienen una incidencia
en la problemática de menores, aquí están recogidas y nos
sirven para tener como referencia lo que hay legislado, regulado
en el ámbito internacional; como digo no les voy a leer a
ustedes la instrucción de la rectificación de 30 de noviembre del
90, porque la tenemos aquí, disponible para leerla.

Como digo, hay resoluciones de ámbito internacional, hay
igualmente disposiciones de ámbito nacional, la más
preeminente, que no la única, esta ley orgánica ya recogida; en
el ámbito autonómico, igualmente, y bueno, también hay
referencias, por ejemplo, la Ley de bases del régimen local hace
alguna referencia al tema de menores, hay distintas normativas
que hacen referencia a tema de menores, y ahí se recogen,
incluso a título indiciario; y luego, en el ámbito autonómico,
hacemos también un resumen de la legislación vigente,
hacemos la disociación de lo que está vigente y la perspectiva
de lo que es necesario, que alguna de ellas ya está en marcha,
como por ejemplo el decreto de adopciones internacionales está
a punto de publicarse en el BOCAIB, el decreto de acogimientos
familiares está en estos momentos en el trámite del Consejo
Consultivo, para que una vez dado el visto bueno pueda ser
publicado igualmente en el BOCAIB. Y, como digo ésta es la
estructura normativa, en el ámbito internacional tenemos una
serie de disposiciones, en el ámbito nacional también y en el
ámbito autonómico con esa disociación. 

Y aquí en el ámbito autonómico, justamente fruto de las
sesiones de trabajo preparatorias de este documento para
esta comparecencia, han salido dos nuevas hipótesis de
trabajo que solamente las voy a apuntar aquí a título de
índice, que en estos momentos tampoco puedo precisar
mucho más, pero creo que es necesario que al tiempo que se
tramita este plan integral, trabajemos en un Estatuto del
menor; en estos momentos, hay una normativa dispersa
sobre el tema del menor, y sería bueno que
independientemente del plan integral que es un plan de
trabajo de las distintas administraciones que en función de
las aportaciones económicas que hagan se podrá llegar más
o menos lejos, creo que es bueno que toda la normativa del
menor venga refundida en un Estatuto del menor en el que
se recoja, se unifique toda la legislación y se estructure, y al
mismo tiempo se actualice, porque sin duda nuestra
legislación autonómica ha quedado, en cierto modo, un poco
desfasada con la entrada en vigor de esta ley orgánica que
he dicho antes, del 17 de enero del 96. Por tanto, ya a punto
que estamos preparando un Estatuto del menor, que va ser,
fundamentalmente, una refundición de toda la normativa,
nuevas estructuraciones y actualización.

Asimismo, estamos estudiando, -y digo estudiando,
solamente, no puedo concretar más-, la figura del defensor
del menor. Son instrumentos necesarios. Como anécdota
puedo decir que toda problemática surgida en países
comunitarios, en Bélgica, ha destapado un auténtico
problema en el tema del menor, que muchos sabíamos, pero
al tener publicidad los acontecimientos sucedidos en
Europa, ha destapado toda una problemática y
ramificaciones en todo el continente. En este sentido,
nosotros creemos necesario, y otras autonomías están
trabajando en esta misma hipótesis, aunque no tenga nada
que con (...), estoy saliendo un poco del tema, pero creo que
vale la pena apuntarlo aquí, estamos trabajando en
estructurar la figura del defensor del menor para velar por
todos sus derechos. Esta figura, juntamente con el Estatuto
del menor, puede ser un buen marco jurídico para la
protección y defensa de los derechos de los menores. Ya
termino con eso porque no es tema del Plan integral.

No, no, sigo, sigo, como me miraba, no sabía si quería
algo. ¿Sigo?



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 13 / 6 de novembre del 1996 167

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, pot continuar, Sr. Berastain.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

¿No tengo problema de tiempo?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Las necesidades surgen del estudio de la población de las
Islas Baleares. Es un estudio de población que se ha hecho,
como he dicho antes, recurriendo a distintos organismos. El
estudio de la población, en concreto, es desde la fecha de
nacimiento, desde el día del nacimiento, hasta los 18 años y,
excepcionalmente en algunos casos, hasta los 21. Se ha
estudiado en función de cuál era el colectivo en el que se tenía
que incidir por su problemática. Se ha estudiado también el
tema demográficamente, es decir, los núcleos de población
dónde podrían suceder con más incidencia que en otros, por
ejemplo, hay unas barriadas en Santa Eulalia del Río que son
especialmente complejas, los que son de Ibiza lo sabrán
perfectamente. En definitiva, el estudio de las necesidades viene
a profundizar en dónde, cómo, cuando, se producen estas, los
territorios, los núcleos de población pasan las características
personales. Entonces, allí es donde entró el (...) a trabajar,
haciendo un estudio de la estructura poblacional por razón de su
origen, el sexo, la edad, el tipo de familia, el lugar de
nacimiento, la situación laboral de los padres, cuando se
produce un incidente dónde tiene su origen, a través del
organismo que llega a la Dirección General de Menores la
problemática que se suscita. Luego, también, en el ámbito
territorial es muy importante el distinto tratamiento que tiene
Palma, que hemos de reconocer que los servicios de Palma,
históricamente, están muy bien estructurados y tienen a Palma
muy bien trabajada y muy dividida en zonas. Todas las tablas
están y yo creo que los servicios sociales del ayuntamiento han
trabajado bien este asunto.

La parte forana es una problemática distinta, luego, el tema
de Menorca y el tema de Ibiza también es distinto, bueno, se ha
estudiado territorialmente. Hay unas tablas de carácter general,
otras de carácter específico y, en definitiva, el tema de
necesidades, a través de los estudios estadísticos, hemos podido
ver un poco cuál es la problemática y todo esto está, como digo,
en los dos documentos aportados.

Entrando ya en el tercer punto, destacar el capítulo de
recursos. Hay una sola cosa de carácter general, que las
propias corporaciones locales, en muchos casos, ya las
tienen estructuradas, los servicios asistenciales normales, las
asistencias primarias, etc., y otros de carácter específico. En
el tema de los recursos, los que son básicos,
fundamentalmente, están bien estructurados, y los que son
específicos, sin duda, habría que profundizar más con
profesionales técnicos al efecto, asistentes sociales, y ahí es
donde hay carencias en el territorio balear. Precisamente, se
ha detectado que determinados programas están más
pensados para adultos, este plan, llama la atención que
tendría que haber programas específicos para menores, que
tienen su equivalente en el tema adultos, por ejemplo, y ya
lo contempla. Hay menores con problemas de drogas,
siempre hemos hablado de los adultos con problemas de
drogas, nunca del tema de los menores, de psiquiatría de
menores, también se intenta entrar en ese tema, como unos
campos nuevos que en Baleares no están demasiado bien
desarrollados e incluso se ha tenido que recurrir a agentes
externos y convenios con otras comunidades autónomas
más especializadas, -que es el caso de Valencia, si no me
equivoco-, donde hay algunos convenios porque hay
mejores especialistas en Valencia que a lo mejor en
Baleares, dónde todavía no se ha llegado a ese nivel técnico.

Entrando ya en la conclusión, todo esto de la estructura
jurídica, plan de necesidades, recursos, desemboca y
concluye en un conjunto de programas, concretamente son
37. Algunos de esos programas, lógicamente, es suficiente
ver uno de ellos para ver que todos tienen la misma
estructura. Cogemos cualquiera de ellos y tiene un titular,
quién es la administración competente en la titularidad de
ese programa, unos tienen una competencia, y otros, otras,
su razón de ser, cuales son sus destinatarios, en función de
las edades y en función de la problemática. Si ven ustedes
el índice de los 37 programas verán que todos tienen un
factor de diferenciación, cuales son los objetivos, las
actividades que se proponen, los recursos que se consideran
necesarios para ellos, un tratamiento de la territorialidad o
la ubicación dónde va destinado, y luego, los agentes que
participan en la coordinación. Hay temas en los cuales
participa la policía judicial, el grupo de menores, servicio de
menores, va cambiando un poco en función del programa.
Esto es fundamentalmente la esencia de presentación del
programa. Yo les sugiero las lecturas de las páginas, en
concreto, para el tema de las necesidades, por ejemplo, del
136 al 140, luego, hay algunos programas de los 37 que
están en marcha, sin perjuicio que el plan integral no está
aprobado, pero, es verdad que ya hay programas en marcha
porque hay cosas que se tienen que hacer y no se pueden
demorar mucho más tiempo. Hay programas, como digo,
que la iniciativa de la administración ya los tiene en marcha.
Hay que resaltar, por ejemplo, que el programa 2, 3, 6, 7,
alguno de ellos ya están en marcha.

En cuanto al tema de los anexos, hay tres tipos de anexos
pero, realmente, viendo la publicación, vemos claro que
están los datos estadísticos de la población, unas fichas, en
fin, está todo allí documentado. Creo que es un documento
inicial de trabajo para que, una vez concluido su estudio,
mejora y rectificación, pueda ser el documento base para
otras administraciones. Yo no tengo nada más que decir,
muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Dins el torn d'intervencions dels
diferents grups parlamentaris, per part del Grup Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller, gràcies per
haver vengut a fer-nos aquesta breu explicació, malgrat la seva
brevetat demostra que el pla que ens presenta avui és complex
i és important. Per tant, necessita un estudi profund per tal de
conèixer-lo millor i per tal que els diferents grups puguin fer
aportacions per enriquir-lo i que surti un bon pla. És per això
que el Grup Mixt sol•licita la creació d'una ponència per tal de
poder-ho estudiar amb més profunditat. Res més, moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que queremos es no
hacer política, sino hacer un buen trabajo, que sea un buen
documento que permita hacer una buena labor, totalmente de
acuerdo, adelante.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença, fent política (...) bon treball, no són coses
excloents, fer política i fer un bon treball. Llevat d'aquest detall,
m'agradaria que servís de precedent, m'agradaria felicitar, de
part del Grup Parlamentari, als redactors tècnics que han fet
feina en aquest pla, perquè el consideram positivament, és una
bona feina, ben estructurat i fet en profunditat. Li volíem donar
aquest to positiu a la presentació del pla, açò no vol dir que no
hi així elements de crítica o de suggerències o d'observacions al
contingut del pla, però, per endavant, m'agradaria, -per açò ho
he dit-, felicitar a les persones que han fet feina i que el Govern
hagi duit aquest pla, en concret, a discussió al Parlament.

Un parell de suggerències, en general, a nosaltres ens
sembla que s'hauria de perfilar millor l'escenari futur que es
pretén amb aquest pla, perfilar l'escenari de futur quan acabi
aquest pla, quin serà? També, els plantejaments generals
dins el model sectorial, els programes són molt sectorials i
un plantejament global, general, ens semblaria necessari. Al
pla ens diuen els objectius principals, els criteris d'actuació
principals que es plantegen, uns criteris de sensibilització de
la població, un altre, posar en marxa programes preventius,
un altre, implantar programes de detecció a intervenció, un
altre, coordinació institucional. Un altre objectiu és
potenciar els programes d'acolliment familiar,
sensibilització sobre els mal tractaments, una sèrie
d'intervencions com fomentar associacions i organitzacions,
creació de recursos, aprofundir en el coneixement de la
realitat local. Tots aquests objectius, lògicament, mereixen
la nostra aprovació. Però, no només és el plantejament
d'objectius i criteris, sinó també els recursos que es posen en
marxa per fer-los complir.

Aquest pla també ens proposa, aquest pla que presenta
el Govern, ens demana consensuar a nivell parlamentari una
línia d'actuació totalment correcta, consensuar un senzill i
eficaç sistema de coordinació interinstitucional, també
correcte, i dissenyar, des d'aquesta coordinació, unes fases
de desenvolupament i calendari. Són plantejaments lògics,
clar, quan ens proposen, en el pla, dissenyar unes fases de
calendari, ja ens diuen que no hi ha calendari d'aquest pla,
que no existeix, no té temporalització de les mesures per dur
a terme. Aquest és un altre dels elements de crítica, perquè,
almanco, com suggerència de treball, el tema del calendari,
les accions que es prioritzaran, quins programes seran
prioritaris, quan es preveuen posar-los en marxa..., trobam
que aquestes qüestions, com indicador de debat a l'hora de
valorar el pla, eren necessaris. Igual que amb la creació dels
centre d'estudis del menor de la CAIB, que és una altra
proposta interessant, aquest centre d'estudis no existeix.

També volem observar que la presentació d'aquest pla,
vostè ha dit que hi ha uns programes en marxa, nosaltres,
pel poc que coneixem, dels 37 programes, diríem que n'hi
ha 12 en marxa i 25 que serien programes nous. Dels 12 en
marxa, diríem que hi ha diversos programes que els fa un
sol equip, o una sola persona, a vegades. És dir molt que hi
ha programes en marxa, perquè hauríem de valorar el tipus
de funcionament que tenen aquests programes. Però, aquest
pla proposa una sèrie de programes nous, molts, -nosaltres
n'hem comptabilitzat uns 25-, i açò també s'ha de
considerar, perquè també vol dir que, fins ara, no estaven en
marxa i hi havia un dèficit de funcionament. Fins i tot,
iniciatives que s'han duit sobre aquest tema de menors,
d'infants i d'adolescència, han estat iniciatives com les de
les entitats col•laboradores, el decret d'entitats
col•laboradores, que han estat frustrants. Açò també ho hem
de tenir en compte a l'hora de fer una avaluació del que s'ha
fet fins ara per tenir un projecte de futur.
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Una alta qüestió és que aquest pla es defineix com a
d'infància i adolescència en risc, en situació de risc, lògicament
és una prioritat, però també hauríem de valorar l'oportunitat de
tenir un pla general o una estratègia política general per a
l'adolescència i la infància, independentment de si és una
situació de risc o no ho és, una cosa més normal, no en aquest
pla, sinó dins un àmbit polític més ampli.

Una altra qüestió que volem plantejar és el desplegament
normatiu. Vostè ja ho ha dit a la primera intervenció, fins i tot
ha anunciat dues iniciatives que poden ser molt interessants,
també ho he de reconèixer. Però, aquest desplegament normatiu
també necessitaria un calendari i unes directrius sobre el sentit
que vol tenir aquest desplegament normatiu que es proposa en
el pla.

La qüestió de la territorialització, per posar en marxa aquest
pla, els diferents programes, es té en compte les diferents
administracions que actuen en la matèria, convindria saber el
nivell de compromís i de responsabilitat d'aquestes
administracions. També convendria saber què passarà quan es
produeixi la transferència de menors als consells insulars i de
quina manera pot afectar o no pot afectar a la realització
d'aquest pla. Crec que açò és un tema important que en el pla no
figura, clar, no ha d'aparèixer perquè és una qüestió més
política, però ens interessa saber-ho.

La setmana passada, quan valoràvem la transferència de
competències de l'Inserso a la Comunitat Autònoma, ja vam dir
des d'Esquerra Unida, va ser una opinió manifestada pels altres
grups parlamentaris, la necessitat d'unificar totes les polítiques
socials, diverses, en una sola conselleria. Parlàvem d'una
conselleria de benestar social, d'unificar aquest tipus de
polítiques. A l'hora de valorar aquest pla, com que hem de fer
una valoració de quina conselleria o de quin departament del
Govern serà el responsable de posar-lo en marxa, hem de
reiterar aquella opinió, perquè és una opinió que es posa de
manifest quan veim que un pla d'aquest tipus pertoca  a la
Conselleria d'Interior. Jo no sé si açò és una filosofia del
Govern, una filosofia política, d'entendre que la qüestió
d'adolescència i infància correspon a Interior, em sembla que
no. Jo crec que com que ningú la volia, al final, va anar a caure
a la seva responsabilitat, crec açò. Però, en tot cas, no crec que
correspongui a Interior. Si es fixa, en aquest pla, hi ha una
suggerència dels redactors que diuen que en el futur s'haurà de
preveure la creació d'una direcció que estigui dins Sanitat i
Benestar Social, i no a Interior. Ja els redactors del pla veuen
que estar dins aquesta conselleria, no hi correspon massa. 

Una altra qüestió que volíem plantejar, la darrera, és la
qüestió del finançament. Tots els programes estan molt bé,
estan ben presentats, (...) de temporalitat, de destinataris i,
després, sempre hi sol haver un darrer apartat sobre recursos, de
recursos necessaris. No sé, per exemple, agafant qualsevol dels
programes, el 7, a Mallorca, dos professionals experimentats, a
Menorca, un professional a cada illa, un misser especialment
capacitat en menors i família, un administratiu, una
dependència, despatx ampli, que tengui un to de severitat, de
gravetat per aquest tema; el programa número 2, titularitat,
Govern balear, recursos econòmics necessaris, dotació
pressupostària suficient, ajudes a guarderies i menjadors
escolars, material escolar, ajudes econòmiques puntuals, ajudes
domiciliaries, tècnics, un assistent social, una treballadora
familiar i educadors de medi obert, el suport tècnic de psicòleg
a teràpia familiar, recursos comunitaris. Clar, nosaltres, per
força, ens hem de demanar com es dotaran financerament
aquests programes per poder fer front a aquests recursos. També
ens hem de demanar quan es tracta de la titularitat d'altres ens,
com són ajuntaments, sabem que hi ha ajuntaments grans i
ajuntaments petits, ajuntaments amb dificultats econòmiques
per assumir responsabilitats que sembla que aquest pla els
ofereix, quina institució serà la que subsidiàriament es farà

càrrec de posar en marxa programes a àmbits municipals o
locals on sigui possible per la capacitat financera d'aquests
àmbits. És una preocupació que supòs que si es crea la
ponència, -nosaltres hi estam d'acord-, es podrà avançar
programa per programa, però la voldríem exposar en
aquesta primera intervenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula l'Hble.
Sr. Conseller Berastain.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Sr. Portella, ha hecho 10, 12, 14,
sugerencias. Voy a intentar clasificarlas. En primer lugar, el
Plan integral del menor es una iniciativa planteada ya en la
ley orgánica y que el Gobierno se había anticipado para
hacerla. Con plan integral o sin plan integral, la
administración competente, que es la administración
autonómica, tenía la obligación de dispensar un conjunto de
actividades, ayudas, medidas, tal y cual. Ese conjunto de
actividades, medidas, ayudas, actuaciones, cuando he dicho
que algunos programas ya las habían puesto en marcha, es
porque tienen su encasillamiento en uno de los programas.
Es decir, nosotros tenemos un plan integral que nos impone
una ley orgánica, nos sugiere que la hagamos, lo teníamos
previsto anteriormente. Al asumir las competencias, lo
desarrollamos, lo ponemos en marcha, ya hay actividades en
marcha y, por tanto, se encasillan en uno de los programas.
Este es el panorama. Estas actividades en marcha, tienen su
propio presupuesto y están en funcionamiento. La
administración ha ido priorizando la que podía y tenía que
hacer. Sin duda, el programa, en esta comisión y en la
ponencia que se va a crear, tiene que intentar concretar más,
intentar marcar pautas de tiempo, intentar ver como se
puede afrontar presupuestariamente la totalidad de los
programas, una parte de ellos o incluso algunos más.
Nosotros tenemos un plan integral como documento base de
trabajo, que es un poco el diseño del trabajo a desarrollar.
Un trabajo a desarrollar que ya se venia haciendo en algunas
partes, y que ha tenido su encasillamiento. Lo que se
pretende ahora con este plan integral es, con la colaboración
del Parlamento, el acuerdo de la pauta de trabajo y el apoyo
desde las instituciones. Es el marco de juego, es la tabla de
ajedrez que se nos pone para unas fichas que teníamos
dispersas.
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Yo lo interpreto así y, desde esta óptica, nos encontramos
con que montamos un plan integral, que hay actividades en
marcha que se encasillan en ese plan integral, que es un plan
integral que se anticipa a la ley y que el Gobierno tiene..., yo le
puedo decir que, en estos momentos, el tema de menores, en el
área de la Función Pública e Interior, aunque
terminológicamente no sea lo más estéticamente recomendable,
entrando en el fondo del asunto, y no en el tema formal de
tarjeta, le puedo decir a usted que tenga la completa seguridad
que si algún tema preocupa a ese departamento, es el tema de
menores. Desde luego, creo que estamos haciendo un esfuerzo,
le sugiero que haga un repaso del 20 de junio que se escribió el
Servicio y departamento de Menores, lastimosamente, se perdió
la Dirección General y yo personalmente no la hubiera perdido,
pero así se estructuran los gobiernos y, en esos momentos, había
que sacrificar una dirección general, no ha ido en detrimento,
precisamente, del servicio ni del departamento. Quizá tenemos
menos, estéticamente, protagonismo, pero sí que hacemos el
mismo, o mejor trabajo, o superior trabajo que el que estábamos
haciendo. Lo que queremos es profundizar.

La conselleria, aunque terminológicamente no pueda gustar
a Izquierda Unida, lo comprendo aunque no lo comparta, tengan
la seguridad que nosotros, de todas las áreas que tiene esa
conselleria, todas son muy importantes, pero si alguna despierta
nuestra especial sensibilidad, va a ser esta. Como digo, yo creo
que en cuatro meses están viendo la luz temas que estaban
programados de antes, pero otros no, Plan integral, adopciones
internacionales, acogimientos, Estatuto del menor, defensor del
menor, el tema de idoneidad, en fin, hay muchos temas en
marcha. Casi todos están reflejados en el plan de trabajo, como
no debe ser de otra formar. En definitiva, sepan que vamos a
intentar hacerlo dignamente bien. Agradezco a Izquierda Unida
que agradezca a los servicios técnicos, no lo ha hecho extensivo
a los agentes políticos, lo comprendo, recojo el agradecimiento
para los técnicos, se lo hago llegar. Nosotros, en este tema,
somos muy técnicos y queremos sumarnos a ese reconocimiento
de Izquierda Unida.

Por lo demás, sepa que todo lo que estaba planificado aquí,
vamos a intentar, en colaboración con todos los grupos, ya lo
dijimos una vez en la Junta de Portavoces, para hacer las cosas
bien, pueden contar con nosotros, incluso Izquierda Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller. El Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM també opina, com opinen els tècnics a la introducció
del pla, que la prevenció és la millor recepta per donar una
qualitat de vida, mirant sempre cap al futur, als infants i als
adolescents que estan en risc social. No podem defensar, de
cap de les maneres, l'estat del benestar i no actuar en
conseqüència, intentant o realitzant polítiques
compensadores, -és cert que es diu molt aquest paraula en
el Parlament, però trob que és necessari que tots els diputats
i diputades d'aquesta cambra ens impliquem-, és necessari
realitzar polítiques compensadores de les desigualtats que
pateixen una part dels infants de les nostres illes.

Trobam molt positiu que s'hagi elaborat el pla de menors
que avui ens presenta, Sr. Conseller, acompanyat de l'equip
tècnic. També hem de lloar el fet que han participat en
l'elaboració d'aquest pla diferents administracions públiques
que tenen competències o duen gestió d'alguns programes,
que estiguin immerses dins el circuit de protecció de
menors, com hem vist reflectit a consells insulars,
ajuntaments i la Conselleria de la Funció Pública i Interior.
També som conscients de la feina que s'ha fet, una feina
rigorosa, en realitat, els tècnics de les distintes
administracions, amb la participació de les diferents
administracions, però tampoc no voldríem que aquesta tasca
es quedàs paralitzada per desídia política. Vostè ha
comentat que, a nivell polític, també tenen molt d'interès en
fer feina sobre el tema de menors. Nosaltres també, des del
nostre grup, trobam que és molt important que es faci feina
d'una manera profunda i no es deixi aparcat el tema del Pla
de menors. Nosaltres, el Grup Nacionalista, creim oportuna
la creació d'una ponència perquè els diferents grups polítics
podem fer aportacions, i entrar en un debat positiu. La
creació d'aquesta ponència està completament justificada si
tenim en compte la importància d'aquest pla perquè hauria
de ser un instrument bàsic per fer una política dirigida a
pal•liar, com he comentat abans, les desigualtats.

També podríem definir i parlar, concretar, el pressupost
d'aquest pla i dels diferents programes planificats, com ja
n'ha fet esment un diputat que ha parlat abans, també com
s'obtendrien aquests recursos econòmics, ja sigui a través de
convenis, a través de cost o a través d'aportacions de les
diferents institucions. Ens ha anunciat l'elaboració de
l'estatut del menor i de la creació de la figura del defensor
del menor. Ha comentat que es necessari estructurar les
funcions del defensor del menor. Per a nosaltres són dos
anuncis positius, seguirem amb molt d'interès aquests
temes. Per acabar, només li hem de dir que ens tendrà per
fer feina en aquest tema, ara bé, també tendrem la visió
crítica cap a la política de menors. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bover. Per contestar, té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller Berastain.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Yo creo que todos los grupos están
coincidiendo que la creación de ponencia es bueno, trabajar,
mejorar el plan, precisarlo, puntualizarlo en lo económico,
puntualizarlo en cuanto al tiempo, me parece muy bien. Yo creo
que estamos coincidiendo y como veo que..., me gusta mucho,
ya lo comentamos en la Junta de Portavoces, lo que se pretende
es trabajar seriamente, independientemente de matizaciones
políticas, pues, todos podemos coincidir en que la ponencia
puede ser un buen foro para desarrollar este plan, mejorarlo,
rectificarlo, ampliarlo, corregirlo, en definitiva, yo creo que
podemos coincidir en conseguir, entre todos, un texto unánime
para llevar a cabo un plan de trabajo, en el futuro, en tema de
menores, en la esperanza que ese trabajo se prolongue un par de
meses, pero que vea la luz cuanto antes y llegamos que hacer el
trabajo que prevé el plan, que no sea un plan teórico, sino que
tenga una ejecución práctica.

Agradezco, también, el apoyo en el tema en el tema del
Estatuto del menor y el defensor del menor que, cuando
tengamos un borrador de proyecto de ley, sin perjuicio que
venga al Parlamento para su aprobación, como debe ser,
anticiparlo antes para sugerencias, porque estamos en esa línea
de colaboración, y no hacer excesiva política, sino hacer un
gran trabajo. Estamos de acuerdo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, senyor
conseller.

En primer lugar, nosotros queremos felicitar, no sólo a los
técnicos, sino a los políticos, porque evidentemente los técnicos
dependen de los políticos, pero sí que valdría la pena recordar
que este plan, -quería hacerle una pequeña precisión-, es un
mandato de unas resoluciones del Parlamento.
Independientemente que el Govern se hay anticipado, es un
mandato de las resoluciones del Parlamento, con lo cual,
también tendríamos que felicitar a los parlamentarios y a los
consellers que, como usted, en aquel momento estaba, aunque
no estaba encargado de estas cuestiones.  Es decir, que
felicitaciones para todos de entrada.

Fundamentalmente, vale la pena recordar, a modo de
anécdota, que la anterior compareciente, la ahora consellera
de Presidencia, en 1993, los dos meses que estuvo de
consellera Adjunta de Presidencia, anunció este plan.
Imagínese si va..., es decir, corramos un tupido velo por el
momento. En cualquier caso es la realidad.

Bien, en primer lugar, sí que hay que agradecer el nuevo
talante, y esto que queremos que quede constancia de cara
al debate positivo, el Grupo Socialista siempre lo ha hecho
y, si no, me remito, al menos en las dos legislaturas pasadas,
a la lectura de los diarios de sesiones, tanto en comisiones
como en pleno. Ha hecho propuestas, propuestas
alternativas, propuestas en positivo, jamás ha sido
destructivo y jamás ha sido demagógico. El Grupo
Socialista siempre ha dicho, como grupo mayoritario de la
oposición, que con nosotros, para llevar a cabo cuestiones
que fueran en beneficio del menor, que es el principio
marco desde todos los organismos internacionales hasta las
leyes autonómicas, estaríamos al lado. El problema es que
no se ha contado con nosotros en muchas sugerencias que
hemos hecho, entre otras, vale la pena recordar que el
Grupo Socialista solicitó en una ley que presentó con texto
alternativo a las dos leyes autonómicas, dentro del
articulado de esta ley que se presentó, se hablaba, me remito
nuevamente a los diarios de sesiones, de la necesidad del
Estatuto del menor y de la figura del defensor del menor.
Nos congratulamos que, un año y pico después, el Govern
se plantea esta cuestión, estamos realmente muy contentos.

Cuestiones terminológicas, yo creo que, como al parecer
todos vamos a estar de acuerdo y estamos bastante de
acuerdo, afortunadamente, en que haya un estudio más
profundo, un estudio desde el ámbito parlamentario, que
somos los representantes democráticamente elegidos por
este pueblo, y somos los que hemos de hacer política en sus
ámbitos, entre ellos este. La situación actual,
independientemente que luego podamos entrar en
programas, yo creo que no vale la pena entrar en
especificaciones, podríamos entrar, pero si hay un acuerdo
general, haremos una pincelada global. La situación actual,
me gustaría aclararla para cuestiones, incluso,
terminológicas, y agradecer que el Plan integral de atención
a la infancia y adolescencia en riesgo, agradecería que en la
versión catalana, la i latina se corrigiera por la i normal, por
la griega, perdón no por la i normal. Se habla de Plan de
infancia y de adolescencia en riesgo cuando nosotros
entendemos como primera consideración..., nos gustaría que
se tuviera en cuenta que la infancia, la adolescencia, toda,
en principio, está en riesgo. Hay una infancia y una
adolescencia que está en más riesgo y otra en menor riesgo,
pero el cambio de terminología, pienso que quizá nos
agradaría pensar que, en alguna pequeña medida,
hubiéramos contribuido de hablar de menores, porque
menores, como sabrá el conseller, es un término
exclusivamente jurídico. En cambio, infancia-adolescencia
es un término más genérico que abarca a toda la población
que se contempla, aproximadamente, entre los 0 y 18 años,
según la última normativa de modificación del Código
Penal.
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Sí que, una vez hechas estas puntualizaciones, yendo, como
usted comentaba, al índice, en concreto, hay unos inicios de
comentarios que nos gustaría hacer, aunque supongo que
tendremos ocasión de llevarlos adelante en ponencia. Por
ejemplo, en la página 4 se habla de finalidades. Cuando habla
de la finalidad fundamental de este plan, en el último párrafo,
en un momento determinado dice "ordenar los recursos
necesarios", nos parece..., creo que podremos discrepar que la
finalidad de un plan sea ordenar recursos. La finalidad de un
plan genérico es una finalidad mucho más amplia, podríamos
entrar en los elementos que ha de contemplar un plan.

Otra puntualización en el anexo es que muchos de los datos
que se ofrecen son de 1991, de hace cinco años, creo que es una
cuestión a subsanar que, evidentemente, se podría hacer. Hacer
una mención, que ya se ha hecho anteriormente, lo que se suele
llamar "plan estratégico", es decir, el aspecto...; yo recuerdo, a
pesar que..., no lo interprete como propaganda, pero creo
firmemente en la Ley de Educación del Gobierno socialista, en
la LOGSE, y recuerdo que una de las ventajas que se decían
cuando se presentó era que había una ley orgánica, general y, a
la vez, una ley de financiación paralela y, en concreto, hubo una
movida -con perdón de la expresión- que se pedía una cantidad
de firmas determinadas, planteadas por un sindicato, para que
hubiera una ley específica de financiación. Aquí esta ley
planteaba una memoria paralela a financiación; nos parece que
podría ser algo a tener en cuenta.

Quería hacer un pequeño comentario, y espero que sea el
último, usted ha comentado en la página 136-140, que es donde
están las conclusiones, las hemos analizado así por encima y a
veces nos da la impresión, y esto lo podemos mejorar, espero,
entre todos, que el título no corresponde..., es como si uno
compra un disco de sevillanas y se encuentra a Pink Floyd,
dentro, entiende?, o al revés, en mi caso sería al revés, pero es
como si el título no correspondiera al contenido, en un
determinado momento; creo que se podrá ajustar y creo que
entre todos podremos llegar a elementos comunes. Creemos
que, finalmente, si hay -por una de las pocas veces- un acuerdo
inicial en crear una ponencia ya que el plan viene con retraso y
todos somos capaces de aportar y no somos capaces que haya
medallas para todos, para decirlo de alguna forma, pues bien
será, porque, sobre todo, como yo en una ocasión, a raíz de un
libro famoso que, por cierto ahora se ha reeditado, no me
gustaría repetir y especialmente en pleno, el título de un libro
que decía "El drama del menor en España", que el drama del
menor en estas islas, en una comunidad rica, sea peor que en
otras comunidades. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tejero, per contestar té la paraula el Sr.
Conseller Berastain.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Con el Sr. Tejero ya habíamos hablado
anteriormente, previamente a esta reunión, y creo que
estamos muy sensibles en hacer un buen plan, en mejorarlo,
en plantear la conveniencia -y ya coincidí con otros grupos-
de la denominación y su mejora. Por supuesto corregir
cualquier error gramatical, ortográfico y tal y, en definitiva,
el objeto es eso: desde una ponencia, sin historias
periodísticas, trabajar seriamente el documento, mejorarlo,
corregir redacciones, mejorar textos y mejorarlo, en
definitiva; esa es la intención y con este talante venimos y
no puede decir nadie que la Conselleria de Función Pública
e Interior no viene con un buen talante de diálogo,
profundizar, incluso voy más lejos. 

Antes, que no he contestado a intervenciones previas, me
dice para cuándo el Estatuto del menor y el defensor del
menor; en enero; ahora mismo les digo a ustedes que
pongamos fecha y en enero les traeremos un borrador del
documento, antes de aprobar en el Consejo de Gobierno,
para recoger sugerencias, porque el tema de menores es un
tema distinto al tema de personal, donde la negociación,
desgraciadamente, es más virulenta, hay una mayor
agresividad; hay un desdoblamiento, aquí, de personalidad;
el tema de personal -y estoy poniendo un ejemplo, no estoy
saliendo del tema- pues sin duda lleva una lucha distinta y
unas formas desgraciadamente distintas porque las
inquietudes son distintas, y el tema de menores nos hace
profundizar, y yo reconozco que el Sr. Tejero es un señor
que se ha preocupado mucho por la problemática del menor,
que me ha preguntado varias veces por el tema de menores
y está preocupado y, sin duda, él sabe mucho más que yo;
yo intento aprender el tema de menores y puede hacer
aportaciones importantes no solamente en este plan, sino
también -y ya me comprometo en este momento- que antes
de que apruebe el Consejo de Gobierno el proyecto de ley
que podamos tener, los grupos parlamentarios, el Estatuto
del menor para recoger inquietudes, mejoras y tal, y lo
mismo con la figura del defensor del menor, que ha de ser
una cosa razonable y tiene ya sus equivalentes en otras
administraciones. En definitiva, trabajemos en equipo,
saquemos un buen texto y que haya, pues eso, debate,
consenso, mejora y hacer las cosas bien; yo creo que vamos
a coincidir. 

Todos esos conocimientos que tiene usted sobre la
LOGSE y las peticiones sobre el censo de población del 91,
yo estoy totalmente de acuerdo, es que estamos de acuerdo
en prácticamente todo; vamos a hacerlo, claro que sí;
debemos actualizar las tablas. Claro, este texto se cerró;
vamos a ver si podemos disponer del censo poblacional del
95, tenemos un instituto público para ello, vamos a ver si
podemos, en los trámites pertinentes, sin perjuicio de que
nosotros, al volver, ya vamos a pedirlo, pues eso, mejorar el
texto, pulir la redacción...; quien mejor pule una redacción
es quien lo lee después de ya hecho; sin duda, una carta se
corrige mejor en una segunda lectura que en una primera y
vamos a ello, estamos de acuerdo, vamos a hacerlo, trabajo
en equipo, ¿de acuerdo?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per acabar el torn d'intervencions
dels diferents grups, té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair la
presència de l'Hble. Conseller de la Funció Pública i Interior,
acompanyats dels caps de servei de la seva conselleria. El
nostre grup valora molt positivament la presentació d'aquest pla
perquè realment ve a cobrir un buit, sobretot pel que fa a
l'atenció integral. Veim que és un pla coherent i molt ben
estructurat, sobretot pel que fa a finalitat i estructura. Recull
tota la legislació, hi ha un recull, també, de necessitats, dels
recursos i, especialment, a la darrera part del pla figuren una
sèrie de programes, 37 en concret, que veim que tenen una
estructura molt homogènia. 

Allò que sí voldríem dir al Sr. Conseller és que, atès que la
titularitat o les competències pel que fa a matèria de menors
estan, degut a la nostra estructura administrativa autonòmica,
evidentment reflectides tant en competències de la Comunitat
Autònoma que corresponen al Govern, els consells insulars a
vegades també fan d'entitats col•laboradores i que també les
corporacions locals, els ajuntaments, tenen algunes
competències en allò que seria infància i joventut. Evidentment,
aquests programes estan molt ben fonamentats pel que seria la
titularitat, fonamentació, destinataris o els mateixos objectius,
activitats, recursos que es detallen perfectament i, sobretot, amb
la coordinació i articulació és on li volíem fer esment al Sr.
Conseller que, realment, justament perquè és un pla integral i
que moltes administracions hi tenen qualque cosa a dir, seria
molt interessant, des del nostre grup demanam també una
ponència per poder fer un poc l'abordatge de tots aquests temes,
sobretot quan es refereix a coordinació, perquè pensam que
justament aquest pla és importantíssim, degut a què, des de la
conselleria, s'ha contemplat la necessitat d'aquesta coordinació,
no tan sols de les administracions públiques sinó d'entitats que
hi tenen molt a veure, com són el Ministeri d'Educació i
Ciència, pot ser Insalud, temes, a més, que no estan transferits
i que encara poder resultar un poc més complexos. D'aquí la
necessitat que el nostre grup dóna suport al pla i donarà suport,
dins la ponència, al Govern perquè aquest pla pugui ser més
complert, si cal. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberola. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Muchas gracias. Agradezco a la Sra. Alberola su apoyo
en este plan y, desde luego, básicamente coincidimos todos:
vamos ha hacer este trabajo en conjunto para mejorarlo y
agradezco al Grupo Popular el apoyo. Si ha habido dos
parlamentarios, en el Parlamento balear, que se han
interesado por la problemática del menor son, como he
dicho antes, el Sr. Tejero y la Sra. Alberola, sin que ello
quiera decir que los otros no tengan ningún interés, al
contrario, todos tienen mucho interés pero quien,
previamente se ha interesado en petición de documentos e
información son estos dos parlamentarios que, sin duda, no
va en detrimento de ningún otro, pero que están
especialmente en este camino de sacar un buen texto y
mejorarlo y, entonces, quiero agradecer al Grupo Popular y
a la Sra. Alberola en concreto su sensibilidad y su apoyo en
este tema para mejorarlo. Y quiero agradecer a la Presidenta
de la Mesa su paciencia con mis larguísimas intervenciones.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller. Entén, aquesta
presidència, després de sentir la intervenció de tots els grups
parlamentaris, que queda aprovada per assentiment la
creació d'una ponència sobre aquest pla. Moltes gràcies.

I ja per acabar voldria agrair la presència de les senyores
diputades i dels senyors diputats, avui, aquí, en aquesta
comissió i, sobretot, al Sr. Conseller, el Sr. Alejandro
Espinós i Fernando Villa. 

I esgotat tot l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.



174 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 13 / 6 de novembre del 1996



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 13 / 6 de novembre del 1996 175



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


