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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió plenària pel primer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4337/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a manca de places en l'ensenyament
secundari a l'illa d'Eivissa.

La primera la formula el diputat Sr. Josep Ramon
Balanzat, del Grup Mixt, relativa a la manca de places en
l'ensenyament secundari de l'illa d'Eivissa. Sr. Balanzat, té
vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta es va formular fa
cosa d'un mes o d'un mes i mig, per tant, abans del discurs del
president de la Comunitat en el qual va fer alguna referència al
tema que és qüestió d'aquesta pregunta. Però, en qualsevol cas,
no estaria malament que algun membre del Govern ratificàs
aquest compromís, que concretament fa referència a si pensa el
Govern exigir al Ministeri d'Educació i Ciència la construcció
dels tres instituts que manquen a l'illa d'Eivissa per cobrir la
demanda de places a l'ensenyament secundari. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, efectivament hi ha una
mancança greu de places d'ensenyament públic a l'illa d'Eivissa,
s'han de construir aquests tres instituts i es construiran, dins el
que és el procés normal de transferències, és part de les
negociacions, la finançació d'aquests instituts. De totes formes,
la finançació de les transferències d'Educació no serà en els
propers anys, com vostè sap, l'ordinària de les transferències de
l'Estat, sinó que serà una mica superior, precisament per anar
enfrontant aquestes construccions derivades d'aquestes
mancances i del procés d'implantació de la Logse.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Balanzat?

I.2) Pregunta RGE núm. 5192/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures que ha pres el Govern de la Comunitat
Autònoma per tal de regular les activitats dels vehicles tot
terreny.

Passam a la segona pregunta que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures que ha pres el Govern de la Comunitat Autònoma per
tal de ...

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

Sí, Sr. President. En relació a les preguntes que van
dirigides al conseller de Medi Ambient, van dirigides al
Govern, però el conseller de Medi Ambient té interès a
contestar-les, concretament la 5192, la 4877 i la 5188 del Ple
d'avui horabaixa, demanaríem, d'acord amb el que preveu el
Reglament, que s'ajornin per al Ple de la setmana que ve.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i així es farà.

I.3) Pregunta RGE núm. 4887/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a insuficient dotació de professorat de centres de
secundària.

Passam a la tercera pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
insuficient dotació de professorat dels centres de secundària.
Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta ja l'ha
contestada el conseller avui matí, crec que he entès que ha
dit que ell personalment s'havia dirigit al ministeri per
protestar; en tot cas, a no ser que ell hi vulgui afegir qualque
cosa, jo la don per contestada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4867/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a cost de les competències d'Educació.

Gràcies, passam a la següent pregunta que formula el
diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a cost de les competències
d'Educació. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que de vegades feim
preguntes i ja sabem la resposta, però vaja, a veure què són
capaços de dir aquesta vegada. Sr. Conseller, quin cost
estimaren que valia Educació abans de firmar? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Sampol, la
resposta és que nosaltres vàrem estimar la xifra que al final
hem assolit, que creim que és suficient per assolir els
compromisos que tenim als propers anys i també el que per
a nosaltres era importantíssim per assolir la implantació
completa d'un ensenyament imprescindible a la nostra
comunitat, un ensenyament bilingüe. Creim, per tant, que la
xifra que hem aconseguit, que era la que nosaltres
demanàvem, partint del cost efectiu, és la correcta, és una
bona xifra.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que era escèptic,
però m'ha superat, em pensava que em diria encara alguna cosa
més, perquè sobretot tenc entès que el Govern de les Illes
Balears va encarregar un estudi de valoració del cost de les
transferències, aleshores en base a aquest estudi que, per cert,
li hem demanat via sol•licitud de documentació, esper que ens
ho faci arribar, em pensava que detallaria un poquet, "mirin,
capítol 1, tant; capítol ..., despeses corrents, tant; necessitat
d'inversió nova, quant", però, en definitiva, aquest deu ser el
secret millor guardat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Si vostès han sol•licitat aquesta
documentació, naturalment en el tràmit ordinari se'ls enviarà ...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Nosaltres tenim un ratio ...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï amb la pregunta.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

... un compliment d'obligació molt superior a la que vostès
tenen al consell insular.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï amb la pregunta, no introdueixi ...

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

I no li duc les xifres concretes que vostè demana i, per
tant, no li puc contestar. Li puc dir que el tancament del cost
efectiu de l'any anterior va superar molt lleugerament els
34.000 milions de pessetes, per tant, creim que la
negociació és bona.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4338/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a gestió dels repetidors de  ràdio i televisió a
les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a la gestió dels repetidors de ràdio i televisió a les Illes
Balears. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Fa ja, bé, des de principis de maig
es va aprovar una iniciativa per tal que el Govern prengués
mesures per gestionar i per tant millorar la recepció de les
cadenes de televisió i ràdio catalanes. Fins a aquest
moment, almanco pel que fa a Eivissa i Formentera, la
recepció no ha millorat en absolut, continua rebent-se tan
malament com sempre i, per tant, jo vull demanar què ha fet
el Govern des del 6 de maig fins ara per millorar aquestes
recepcions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies, Sr. President.Nosaltres hem tengut amb el
propietari, amb l'Associació Sa Talaia, diverses reunions,
concretament les ha tengudes el director general de Cultura
i Política Lingüística, per negociar la compra d'aquest
repetidor; també s'han reunit un enginyer de
telecomunicacions de la Direcció General de
Telecomunicacions i Informàtica de Presidència, de la
Conselleria de Presidència, per fer una valoració del
material que hi ha allà instal•lat, que efectivament és
absolutament insuficient, i jo esper que en breu i en
qualsevol cas dins aquest mateix any, es pugui afrontar totes
les accions que nosaltres volem, encaminades que
efectivament a totes les Balears, no només a Eivissa i a
Formentera, també per exemple a Menorca, es vegin
perfectament les emissions d'aquestes cadenes que són
imprescindibles per aplicar una política lingüística seriosa.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No he acabat d'entendre molt bé
exactament, ara mateix, quin és el motiu que impedeix que de
manera immediata o que fins ara no s'hagi pogut millorar
aquesta recepció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies. Nosaltres hem fet una oferta segons la valoració
que han fet els nostres tècnics per la compra d'aquests
repetidors, perquè consideram que el lògic és comprar el que hi
ha i millorar la potència, no construir devora ni a una altra
banda, i esperam la resposta d'aquesta associació. Aquest és
exclusivament el motiu que encara no hagin començat les
accions puntuals per millorar la potència de les emissions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 5188/97, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la dessaladora de la badia de Palma.

La pregunta sisena, el Govern ha demanat el seu
ajornament.

I.7) RGE núm. 4888/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències dels ensenyaments contemplats a la LOGSE.

La setena és del diputat Sr. Andreu Crespí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transferències d'ensenyament
contemplats a la Logse. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. L'objecte és conèixer què havia demanat el Govern
d'squesta comunitat per acceptar aquestes transferències, la
pregunta està feta abans de conèixer l'acceptació per part del
Govern, però ens agradaria saber què havia demanat el Govern
i en relació al que li han donat. I, si és possible, i m'agradaria
afegir-ho una mica a la pregunta, un element que ha introduït
el conseller en la seva intervenció, que m'ha fet caure un dubte
damunt quan ha contestat un altre diputat sobre els instituts
d'Eivissa, ha semblat que aquests instituts ara venien amb una
dotació superior a la que seria en un futur quan aquests instituts
s'haguessin construït. No l'he acabat d'entendre, i si ho pot
aclarir, també li ho agrairia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Quant a la dotació jo em remet al que li he dit al Sr.
Sampol. El finançament de la construcció d'aquests nous
instituts, nosaltres consideràvem que era molt convenient
per als interessos de la Comunitat que es fes dins el cost
efectiu de la competència, perquè una vegada construïts els
instituts, nosaltres podrem gaudir per sempre d'aquestes
quantitats, la qual cosa sempre és molt més convenient que
acordar un cost i a part firmar un pla d'inversions per part de
l'estat per edificar tot el que faltava en aplicació dels criteris
de la Logse. En fi, i això és el que hem fet i, a més l'Estat es
compromet, no amb nosaltres, amb totes les comunitats del
143, a anar augmentant la transferència anuals en els
propers anys en concordança amb les necessitats de nova
construcció.

Quant a la quantitat que nosaltres hem demanat, vostè
sap perfectament perquè el seu partit ha governat durant
molts d'anys i ha participat en molts de processos de
transferències, que no es negocia demanant el que nosaltres
creim o deixam de creure, es negocia sobre una xifra de cost
efectiu i sobre aquesta xifra nosaltres hem de fer les
peticions concretes, si és el cas; no és una petició d'un estudi
del que jo pens que seria una situació ideal, sinó una
negociació en base al cost que es produeix l'any
pressupostari immediatament anterior al de la negociació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Jo, deu ser perquè és una hora molt prest i el meu cervell
deu estar dedicat encara a altres activitats, però la veritat és
que no l'he entès, no he entès si aquest cost efectiu és una
cosa i inversions per creixement és una altra, no tenen res a
veure, per tant se solen imputar a partides absolutament
diferents, això jo crec que el conseller Rami ho sap
perfectament. A mi el que m'agradaria saber és si aquests
instituts de Sineu, de s'Arenal, d'Eivissa, etc., figuren dins
aquests 38.500 milions de pessetes, la normalització
lingüística dels rètols, segurament va a part, però, això ..., o
bé això és el cost efectiu i aquesta inversió la continuarà
mantenint el ministeri amb els convenis que segurament
farà amb els consells insulars i anirà pagant ell, això
existeix, aquest exemple a la història de transferències, el
Ministeri d'Educació i d'altres han continuat mantenint
inversions d'obres plurianuals.
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I segona, i només una advertència, no em digui això ara que
no es demanen, perquè vostès per a la universitat demanaven
6.000 milions de pessetes, per tant, em sembla molt bé que ara
no ho hagin demanat, però la història ens demostra que de
vegades sí que es demanen.

En tot cas, el que m'interessa són aquests instituts, qui els
paga?, on són aquests duros?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, Sr. Crespí, en el cost efectiu de les transferències no
només hi ha capítol 1 i 2, hi ha també capítol 6, altra cosa és
que entre un govern autonòmic i l'Estat es firmin convenis
concrets per a la construcció del que sigui, d'una gran
depuradora o del conservatori o del que sigui, però això és una
cosa que es treu del cost efectiu que efectivament sí que tenen
dotacions per a inversions. I el que jo li dic és que a part que hi
hagi una dotació, vostè ho sap, petita, en matèria de capítol 6,
a l'augment que es produeix cada any per a la finançació de la
competència transferida, no serà a l'augment que es produeix en
la resta de transferències que fa l'Estat, sinó a l'augment que
realitzi el Ministeri d'Educació en els propers anys, que serà
superior, serà superior l'any que ve, i això es farà precisament
per finançar la construcció d'aquests centres que vostè ha
anomenat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5006/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de les quantitats a transferir als
consells insulars en matèria de menors.

Passam a la següent pregunta que formula el Sr. Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
fiabilitat dels càlculs del cost d'atribució de competències. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La Llei de consells insulars
estableix els requisits que necessàriament hauran d'incloure
les lleis d'atribucions de competències als consells. Un dels
requisits és que inclogui el càlcul del cost efectiu de la
competència que es transfereix, i és clar que aquesta és la
clau de qualsevol transferència, com que aquest humil
diputat és molt innocent, té una certa tendència a creure's les
coses que es diuen per part del Govern en els seus
documents, especialment. És per açò que ens va sorprendre
que el vicepresident del Consell Insular de Menorca afirmés
al decurs d'una sessió plenària d'aquella institució del mes
passat que es podia assegurar que el càlcul del cost efectiu
de la transferència de menors, és a dir, la quantitat que es
transferiria als consells, s'incrementaria de manera notable.
Com que no entenem massa bé què devia voler dir,
demanam al Govern quina finalitat tenen els càlculs del cost
efectiu de les propostes d'atribucions de competències que
efectua el Govern de les Illes Balears, entenent que el que
volem saber és si són realment de fiar, les xifres que aporta
el Govern i si estan, per tant, elaborats de forma seriosa,
rigorosa i fiable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, el
conseller d'Economia i Hisenda té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Diputat Orfila, bé la quantificació del cost
efectiu que apareix a les diferents propostes d'atribució de
competències que ha anat efectuant i que efectua el Govern
de les Illes als consells insulars, s'ha sustentat en el mètode
de càlcul del cost efectiu que va ser aprovat pel Consell de
política fiscal i financera de l'estat, el febrer de l'any 82,
aquest mètode de càlcul, en darrera instància, és el resultat
de desenvolupar i de concretar la definició de cost efectiu,
continguda a la disposició transitòria primera de la Lofca, la
Llei orgànica 8/80, que diu que la identificació del cost
efectiu d'un servei ha de ser el resultat d'agregar costos
directes, costos indirectes i despeses d'inversió que
correspongui imputar en el moment de fer efectiva la
transferència de competències de què es tracti.

Per tant, i com ja s'ha apuntat abans, la metodologia del
cost aprovada l'any 82 defineix quins són els components de
cost efectiu distingint entre costos directes i indirectes,
centrals i perifèrics i quines han de ser les despeses
d'inversió a incloure com a cost efectiu. Aquesta és la
metodologia que el Govern balear ha fet seva a l'hora de
quantificar el cost efectiu de les propostes d'atribució de
competències que ha anat presentant. Arribats a aquest punt,
podem pensar que la fiabilitat del mètode està més que
corroborada, no només per la lògica del mateix sistema en
si mateix, sinó també pel temps. Quant aquest mètode va
començar a caminar en un període de transició a la
democràcia, sota el govern de la UCD va estar vigent durant
els tretze anys de govern Socialista i continua vigent fins al
dia d'avui, únicament va estar subjecte a modificacions
puntuals l'agost del 92, que no han alterat la seva substància
...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per aquesta explicació.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

I, en qualsevol cas, es pot dir que és el menys dolent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Trenta segons, perquè entre els dos han consumit
ja el temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, jo, com a mínim he de poder contestar la
resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Concreti, concreti.

EL SR. ORFILA I PONS:

Concretaré. Hem d'entendre, per tant, que segons el Govern
les xifres són fiables, com és possible, per tant, Sr. Conseller,
que d'una banda el Govern afirmi que els càlculs que s'han
remès a la CTI i als consells eren de tota confiança i que de
l'altra banda, el vicepresident del Consell Insular de Menorca
afirmi que variaran les xifres? Qui ens enganya, de qui ens
podem fiar?, perquè si les xifres són ben calculades se suposa
que no han de canviar, per tant, el vicepresident del Consell
Insular de Menorca devia parlar de farol, si ell tenia raó i és
previst que canviïn deu ser que estaven mal calculades, és a dir
que era el Govern qui ens enganyava, o almenys qui ens
informava malament; i si és així, s'hauria de revisar, com a
mínim, tot el procés que s'ha fet fins a aquest moment
d'atribució de competències perquè ens basaríem en un
document fals, de contingut fals. Si el Govern diu que no és així
i que és de fiar, ment el vicepresident del Consell Insular de
Menorca o bé preparen una jugada, enganyar el Consell Insular
de Mallorca perquè aquest no assumís les competències, perquè
aquesta era la voluntat del Govern, i que només l'assumissin els
consells de Menorca i d'Eivissa amb el pacte fet d'abans
d'iniciar la tramitació parlamentària, de tal manera que al final
s'apugi la transferència de diners que es farà des del Govern a
aquests dos consells insulars. Si açò fos així seria gravíssim, si
és d'una altra manera i el Govern ens ha enganyat i ens ha donat
dades falses, també seria gravíssim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per aquesta llarga concreció. Sr.
Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Molt bé, moltes gràcies. Jo el voldria tranquil•litzar,
perquè confon dues coses, una cosa és el cost efectiu
determinat, amb una metodologia determinada que és la que
es va aprovar en el Consell de política fiscal financera, i una
altra cosa és la sobirania que té aquest parlament per
aprovar una dotació financera per valorar uns traspassos,
no?

(Remor de veus)

Evidentment, una metodologia de valoració de
traspassos no està per sobre de la llibertat d'aquest
parlament de determinar la xifra que es considera oportuna
per valoració dels traspassos. Per tant, ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

...crec que amb això queda contestada la seva pregunta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 5093/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia  Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a transport discrecional de les
comarques del Pla i Llevant de Mallorca en relació amb
l'Hospital de Manacor.

La pregunta següent queda retirada.

I.10) Pregunta RGE núm. 4060/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a explicacions de les aportacions
del Pla pilot de normalització lingüística.

Passam a la pregunta formulada pel diputat Sr. Damià
Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a explicacions de les aportacions del Pla pilot de
normalització lingüística. Sr. Damià Pons, té vostè la
paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Amb data de dia 4 de juny d'enguany, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va respondre una
pregunta nostra per escrit, en la qual ens informava que s'han
rebut, entre el 96 i el 97, 43 sol•licituds d'ajuntaments per
acollir-se a programes de normalització lingüística amb el
suport del Govern balear, d'aquests 43 n'han estat atesos 12 i
curiosament si analitzam aquests 12 municipis veim que tan
sols 2 no tenen batle del Partit Popular, i és evident que el Partit
Popular té més d'un 50% d'alcaldies de les nostres illes, però en
cap cas amb unes proporcions de 10 per damunt 2, i la nostra
preocupació, a més a més, va ser comprovar que precisament
les batllies amb municipis del PP, a més a més, tenen unes
dotacions d'ajuts superiors als ajuntaments, als dos únics que no
tenen batllies del PP. Aleshores, ens agradaria que el Govern
donàs una explicació raonable a aquestes dades que
evidentment donen peu a interpretacions no gaire virtuoses, per
dir-ho d'alguna manera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, Sr. Pons. Miri, jo li puc llegir quins són els criteris
reflectits en acta de les comissions de valoració, de per què es
van concedint les ajudes, un dels criteris fonamentals és el
nombre d'habitants del municipi i naturalment el nombre
d'habitants de cada municipi fa que la majoria siguin municipis
del PP, hi ha un municipi, per exemple, gran, com és el de
Calvià, que no ha fet sol•licitud en aquest sentit. També es
prioritzen quant a les quantitats els municipis de Menorca,
Eivissa i Formentera, i bé, jo crec que vostè pot fer la
interpretació que vulgui, però aquest govern creu que ha
adjudicat les ajudes amb criteris objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Sr. Conseller ha indicat un
únic criteri, que és el criteri demogràfic, però resulta que, per
exemple, Sencelles i Porreres varen rebre 8 milions de pessetes
cadascun, en canvi Pollença en va rebre 4, en qualsevol cas, en
aquests dos pobles o en aquests tres pobles el criteri
demogràfic, per exemple, no va ser aplicat. I encara podríem
entrar en detalls més minuciosos, però que probablement no
farien res més que confirmar la meva observació que era
l'observació de qualsevol lector d'un diari de fa un parell de
mesos, quan es va informar sobre aquest tema. creim que amb
la qüestió lingüística, amb la qüestió d'ajuts d'inversions en
política que tendeix a la normalització lingüística s'ha de ser
una mica més curós, i també, ja aprofitaré l'ocasió per dir-ho,
s'hauria de procurar que els doblers que teòricament han de
servir per a normalització lingüística, no servissin, com en
molts de casos serveixen i així queda documentat al butlletí, per
fer promoció cultural, per a edicions de llibres, que són coses
que d'una manera ortodoxa, de normalització lingüística no hi
haurien d'entrar. En el fons, és una manera encoberta de fer
política d'ajut cultural a determinats ajuntaments en els quals,
en la mesura que hi ha una absoluta afinitat ideològica, es
demana a la conselleria que els doni una mà. Ja li he dit que el
criteri demogràfic no és vàlid, perquè les xifres constaten que
aquest criteri en múltiples casos no va ser aplicat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. L'any passat es va fer el Pla pilot
on es varen triar una sèrie de municipis, no amb aquests
criteris que jo li he esmentat, que eren criteris tal com hem
comentat avui matí per millorar aquests plans i que hem
establert dins enguany, i dins enguany vostè, a pesar de
l'experiència pilot de l'any passat, veu i sap que s'han
repartit els ajuts seguint els criteris del decret d'enguany i
sense discriminar en absolut, jo aquí tenc un llistat complet
i ni molt manco els municipis són del PP; hi ha municipis de
tots els colors polítics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 4878/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a central hortofrutícola a l'illa
d'Eivissa.

Passam a la pregunta següent que formula el Sr. Josep
Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
central hortofrutícola de l'illa d'Eivissa. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ja fa temps, jo crec que més d'un
any, com a mínim, que el conseller d'Agricultura del Govern
balear va anunciar que a Eivissa es construiria una central
hortofrutícola. No hem tornat a saber res de llavors ençà i
volia saber què és el que s'ha fet fins ara en aquest projecte
de central hortofrutícola, quines previsions hi ha, quan
estarà acabat, etc. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Agricultura.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Respecte de la central hortofrutícola
d'Eivissa, efectivament fa més o manco un any es va comentar
que es posaria en marxa aquest tipus d'activitat o aquesta
central, fins ara sí que hi ha hagut més notícies, i s'han publicat,
qüestió diferent és que vostè no les hagi seguit, entre elles hi ha
la firma amb l'Ajuntament d'Eivissa per la cessió dels terrenys
on s'ha d'ubicar aquesta central, que són els magatzems i els
corrals vells que hi havia a l'escorxador d'Eivissa, just aferrat
allí on hi ha l'actual escorxador que és de titularitat de la
mancomunitat. Aquestes edificacions ocupen un milenar de
metres quadrats i el que es té previst és, durant l'any que ve,
adequar i fer les obres necessàries per adequar les
instal•lacions, i que l'associació de joves agricultors se'n faci
càrrec, sempre i quan ells facin les inversions previstes i es
constitueixi una societat agrària de transformació o qualsevol
altre tipus d'organització adient per a aquesta qüestió. Moltes de
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula, Sr. Balanzat?
Té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, gràcies. Per tant, podem entendre, Sr. Conseller, que dins
el 98 aquest projecte ja podrà estar en marxa, podrà començar
a funcionar? Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Dins el 98 és molt possible que el que pertoca a la inversió
pública estigui llest, el que pertoqui a la inversió privada, que
és el que correspon a l'associació de joves empresaris, bé,
depèn d'ells, i jo li puc assegurar que tenen bastant d'interès,
hem tengut moltes converses, hi ha l'avantprojecte d'aquesta
central acabat i, per tant, el que crec que fa falta és posar-nos-hi
a partir de l'any que ve a fer les obres, però les obres és molt
possible que estiguin llestes l'any que ve, posar-la en
funcionament ja va en funció de les possibilitats que tengui la
part particular o la part privada que són els joves agricultors,
com li he dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 4599/97, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures del
Govern per evitar aturades elèctriques com la del passat 23
d'agost del 1997.

Passam a la pregunta següent que formula l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a mesures del Govern per evitar
aturades elèctriques com la del passat 23 d'agost del 1997.
Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Comentàvem avui matí els
perjudicis causats per l'aturada elèctrica del 23 d'agost, uns
perjudicis que hem sabut que el Govern no s'ha pres la
molèstia d'avaluar. Gairebé donava la impressió que la cosa
no anava amb vostès, quan, ben al contrari, el Govern és el
responsable polític, el responsable públic, de garantir un
servei tan essencial com és el subministrament elèctric, en
especial quan és gestionat, com és el nostre cas, per un quasi
monopoli en aquests moments. Per això ens interessam ara
per les mesures preses pel Govern per evitar que es repeteixi
una espifiada tan monumental. 

Volem pensar que el Govern ha estudiat a fons les
causes de la fallada i sobretot dels motius pels quals es va
torbar tant a recuperar el subministrament, com es deia avui
matí, un retard inacceptable de fins a sis hores, i que, en
conseqüència, adoptarà o farà adoptar a qui sigui escaient
les mesures que evitin qualsevol repetició. Hem de convenir
que la fallada produí una greu sensació d'inseguretat sobre
el nostre sistema, sobre les garanties del sistema elèctric i
dels dispositius de seguretat presos de cara a una represa del
servei en cas de pèrdua del subministrament. Comentàvem
també avui matí, i hem coincidit amb el conseller que el
nostre prestigi com a potència turística no pot ebre els
sotracs com el de quedar sis hores sense corrent, les nostres
empreses no han de tornar a suportar aquests perjudicis ni
els ciutadans aquestes molèsties. És per això que confiam
que les explicacions d'avui horabaixa rectifiquen en part
l'absolutament insatisfactòria impressió que ens ha causat
avui matí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller d'Indústria.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Tal vegada, abans de res he d'aclarir
un malentès, entenc que un malentès del diputat Sr. Alorda, i és
que mantenc i dic que el Govern no ha dit mai que no s'hagi
pres la molèstia de voler quantificar els mals. LI he dit que no
podia oferir-li unes dades fiables perquè no hi havia uns punts
o unes bases per on regir-nos que fossin fiables per arribar a
aquests càlculs. No és el mateix cas, perquè no voler prendre's
la molèstia, és no voler fer les coses. I aquest no és el cas del
Govern.

Quant a les mesures que ha pres el Govern, no les prendrà,
les ha pres, i en el moment que es va produir aquesta baixada
o aquest zero elèctric, es va requerir informació a Gesa, els
tècnics de la conselleria varen investigar, s'ha arribat a una sèrie
de conclusions i, bé, el cas primordial és que es va produir, o
les causes que varen produir aquesta baixada, va ser un cas
fortuït. Aquesta és a la conclusió a què arrien els tècnics de la
conselleria.

Evidentment, preveure un cas fortuït és absolutament
impossible, el que sí es pot fer és intentar millorar les
instal•lacions de Gesa perquè tractin de cobrir qualsevol
eventualitat que es pugui presentar, però, insistesc, preveure un
cas fortuït és preveure l'impossible.

De tota manera, li llegesc les recomanacions que s'han
presentat o que s'han demanat a Gesa perquè les modifiqui.

En primer lloc, s'han d'instal•lar redundàncies addicionals
en els sistemes de protecció de les línies de 66 Kw a la zona de
Valldurgent, ja que s'ha demostrat que és una zona propícia per
a les tempestes. S'ha de reconsiderar la funcionalitat del
software del sistema de control a distància de les turbines de gas
de la centra de Son Molines, per evitar les alarmes falses que
provoquin la inutilització del sistema. S'ha d'incrementar la
garantia d'alimentació dels sistemes de ventilació de les unitats
a distància de telecontrol, sigui corrent contínua o per altre
sistema que es consideri adequat. I s'han d'establir sistemes
alternatius per a l'alimentació de tensió contínua per a
l'arrencada de les turbines de gas d'Alcúdia. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. vol fer ús de la paraula, Sr. Alorda?
Té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Certament, alguna molèstia es
prengueren, però com que nosaltres no les podem avaluar,
perquè no hem vist fins on va arribar, no sé si és injust o no, per
tant, no ho retiraré de moment. És prendre's la molèstia.

Allò que no li podem acceptar és que ens digui que hi ha
hagut un cas fortuït. La fallada, com a tal, té una
importància relativa, se'n produeixen sovint. El problema és
la represa, com així no va funcionar i com així vàrem estar
sis hores a determinats indrets sense subministrament
elèctric. Les successives fortuitats, fortuiteses, no sé com
s'ha de dir, el substantiu, si és que n'hi ha, d'aquest cas no és
un cas fortuït, en tot cas, sinó que és tot un succeït de casos
que creim difícilment explicables com un sol cas fortuït.

Si s'han de millorar les instal•lacions, no s'ha de
recomanar ni s'ha de mirar en GESA, no creim que el
Govern tampoc hagi de donar recomanacions, el que ha de
fer és prendre totes les mesures, i de caràcter ben imperatiu,
per garantir a tots els ciutadans, a totes les empreses
d'aquetes illes que puguin tenir subministrament elèctric en
condicions. Crec que no és una qüestió de recomanar a una
empresa privada que en faci el cas que consideri oportú, el
que s'ha de fer és, imperativament, prendre totes les mesures
a càrrec, naturalment, de qui n'hagi de treure el profit o, en
tot cas, estudiar com s'hagin de finançar, però s'han de
prendre mesures efectives i no simples recomanacions.
Continuam pensant que és insuficient i, en tot cas, en
pròximes compareixences aclarirem en què consisteix
exactament aquest cas fortuït i en què consisteixen i què
arreglarien aquestes recomanacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Conseller? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. L'opinió que li he expressat quan
li parlava de cas fortuït no és una opinió personal, s'ha pres
en base als informes i a les investigacions que han fet els
tècnics de la conselleria. I efectivament, hi ha moltes
baixades que es tornen a dar d'alta automàticament.
Precisament, aquestos sistemes d'automatisme, pel que es
veu, fallaren en cadena tots i és el que comenten tots els
tècnics després de fer la investigació, que és el cas fortuït
que mai no havia passat ni que era previsible que passàs. I
de tema de previsió, i parlant de previsió, jo li'n diré una
cosa: Les instal•lacions elèctriques de Balears, d'aquest país,
compleixen la normativa amb mot avantatge, superen en
molt les exigències que marca la llei, possiblement perquè
la normativa actual està antiquada, però no és una cosa que
des del Govern balear puguem solucionar, sinó que estam
esperant..., perdoni, però no hi tenim la competència
normativa, i estam esperant que la Llei orgànica del sector
elèctric ens permeti modernitzar les exigències que hi ha.
Superen, com dic, en molt les exigències tècniques i per
això es recomana a GESA que millori aquestes
instal•lacions, ja que, al contrari, poden..., des del moment
que s'agafen al compliment estricte de la norma, podrien
obviar. Jo consider que amb aquestes propostes tècniques,
i jo estic convençut que vostè no s'ha assabentat de gaires,
perquè ni tan sols hi ha fet referència, però jo m'oferesc a
poder-les-hi enviar per escrit i a explicar-les una per una...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Acab.

EL SR. PRESIDENT:

Li passi aquest paper, si l'hi vol passar, i donam per
contestada la pregunta.

II.1) Moció  RGE núm. 2957/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de residus sòlids a
l'illa de Formentera, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
1466/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és la moció
número 2957/97, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de residus sòlids a l'illa de Formentera,
derivada de la Interpel•lació número 1466/97. Per defensar-la,
té la paraula el diputat Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. La
veritat és que en aquesta moció, registrada dia 7 de maig, hi
proposàvem que en un termini màxim de tres mesos el Govern
redactàs el Pla per a gestió de residus sòlids a l'illa de
Formentera. Crèiem que tres mesos hi eren suficients. La veritat
és que han passat sis mesos ja des de la presentació, des del
registre d'entrada d'aqueta moció i suposam que això vol dir
que hi ha hagut temps més que suficient per fer els estudis, per
fer les gestions que permetin, per tant, en aquest moment, tenir
previstes les solucions a proposar al Pla de residus i que, per
tant, facin possible aprovar aquesta moció sense cap problema,
més encara si tenim en compte que hi ha vuit anys en la
tramitació o aprovació del pla de residus únicament a l'illa de
Formentera, perquè s'ha de dir que les altres illes ja compten
amb aquest pla de residus, al marge de l'actualitat que tenguin
o no o la necessitat que hi hagi de modificar-los o no, però és
evident que l'illa de Formentera pateix una greu discriminació
del Govern de les Illes Balears en aquest tema.

És que ja no sé com els hem de dir que deixin d'una vegada
per totes de discriminar l'illa de  Formentera en el tema de la
gestió de residus sòlids. Aprovin el pla i donin solucions a un
problema que és important a la societat moderna però que es
especialment important a Formentera, entre altres coses per la
reducció del territori,per tant, l'impacte que crea, si la solució
que s'hi dóna no és una solució adequada.

El conseller de Medi Ambient, a la interpel•lació del
propassat mes de maig, ens hi acusava, en aquell moment el
Sr. Reus, de tenir una tremenda afecció als plans, ens deia,
i ell afegia: "jo no en tenc cap ni una", i la veritat és que és
nota, perquè després de vuit anys, no haver-lo tramitat ni
aprovat, es nota aquesta falta d'interés o aquesta falta
d'afecció pels plans, però esperam que el nou conseller, avui
no present a la sala, pensi una altra cosa i sigui possible que
Formentera compti també amb el Pla per la gestió de residus
sòlids, tan necessari especialment allí.

I no és que nosaltres tenguem una especial afecció per la
tramitació de plans, és que simplement volem complir la
llei, volem que es compleixi la llei, volem exigir al Govern
que, en benefici dels ciutadans, dels administrats, es
compleixi la llei, en aquest cas la Llei d'ordenació territorial
i els criteris que va aprovar aquest parlament, ni més ni
menys que el 1989.

Però sobretot, no per una especial afecció, sinó sobretot
per una qüestió de seguretat i de garanties exigim una
vegada més que s'aprovi el pla, aquest pla de residus sòlids
per a l'illa de Formentera.

Seguretat i garanties, entre altres coses, ja que la solució
proposada és la millor, perquè ha set fruit dels estudis
tècnics necessaris per a la redacció d'aquest pla, perquè ha
estat sotmesa a informació pública i que, per tant, ha permès
la participació dels ciutadans, a més de tenir aquestes
garanties, faria que fos una solució democràtica, participada
pels ciutadans, com no pot ser d'una altra manera, perquè
així ho diu la Llei d'ordenació territorial.

També seguretat i garanties de no estar sotmesos a
criteris arbitraris i a improvisacions del govern de torn, per
exemple, en repassar el tema de la falta de gestió dels
residus sòlids a l'illa de Formentera, trobam que en
novembre del 94 la solució era un abocador sanitàriament
controlat: resposta del Govern a una pregunta del Grup
Socialista; octubre del 96, surt el conseller a uns titulars de
premsa on diu que el Govern està estudiant un sistema de
gestió d'abocadors a Formentera que haurà de ser modèlic
per a la resta de la Comunitat Autònoma, no se n'ha sentit a
parlar mai més, d'aquest sistema de gestió modèlic, però,
tanta sort!, perquè si el model ha de ser la situació actual de
l'abocador de Formentera, estam arreglats; però és que en el
Decret 39/97, de 14 de març, ja la solució no és un abocador
sanitàriament controlat, sinó que el Govern està, i així ho
recull en aquest decret, per la recollida selectiva i el
reciclatge. És clar que si no s'aprova el pla, si no es fan els
estudis necessaris, si no hi ha la informació pública
pertinent, estam sotmesos als criteris i improvisacions, als
criteris arbitraris i improvisacions que pugui tenir en cada
moment el govern de torn, i creim que això és greu, és greu
pels efectes que això crea sobre la solució del problema o
sobre l'impacte del problema i sobre la confiança dels
ciutadans.
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També seguretat i garanties de la construcció de les
infraestructures necessàries en aquesta planificació que tenia el
Govern, que el 94 era un abocador controlat, que el 96 era un
sistema modèlic de gestió d'abocadors controlats, que el 97 ja
era recollida selectiva, que en aquest mateix decret es diu que
s'hauran de fer les infraestructures necessàries, però, quan es
faran?. amb quin calendari?, amb quines inversions? Per tant,
creim que no només per complir la llei, sinó per donar aquestes
garanties als ciutadans, en aquest cas de l'illa de Formentera, és
necessari, és imprescindible, que s'aprovi aquest pla, que es
quantifiquin les inversions, que es quantifiquin les
construccions, les infraestructures necessàries i que hi hagi la
solució definitiva, i no només la solució definitiva, sinó també
concretar els terminis per a la implantació de les solucions
proposades.

Deia el conseller a la interpel•lació a què faig referència i de
la qual neix aquesta moció, utilitzava com a excusa per no
tramitar el pla, que es tracta, en aquest cas, d'una població molt
petita, que es tractava d'una població de 5.000 persones amb un
problema molt concret, i hi afegia que la solució és fàcil, els
fangs de depuradores i la matèria orgànica, per fer compost, i
la resta dels residus, traslladats a un centre de destinació, sigui
a Eivissa, sigui a Mallorca o sigui a la península. Bé, idò, si el
problema està en localitzar..., si la solució està tan delimitada,
més fàcil encara, facin el pla, tramitin el pla i, d'una vegada per
totes, donem la tranquil•litat als ciutadans de Formentera que
la solució al problema dels residus a la seva illa està enfocat,
perquè, ho repetesc, hi duim vuit anys de retard. Si és tan fàcil,
per què vuit anys de retard?, per què vuit anys d'incompliment?,
per què vuit anys d'una situació absolutament irregular?, i vull
recordar, de pas, que, segons ha sortit als mitjans de
comunicació, la Fiscalia de delictes ecològics investiga
precisament la situació de determinats abocadors de les Illes
Balears, entre d'altres, evidentment, el de Formentera.

Per tant, nosaltres entenem que després de vuit anys de
l'obligació que té el Govern d'haver tramitat aquest pla, no per
tenir simplement un pla, sinó perquè s'estudiï tècnicament la
millor solució, perquè es prevegin aquestes ubicacions
d'aquestes determinades solucions que esmentava el conseller
en el seu moment, la planta de compost, on?, a quina illa es
traslladarà la resta dels residus que s'hagin recuperat amb
aquest reciclatge i amb quines infraestructures comptarà
aquesta illa?, si és Eivissa, hi hauran unes infraestructures, si és
Mallorca, o si és la península, el mateix. Per tant, creim que si
es tracta d'un lloc petit, amb una població petita, amb un
problema localitzat, amb una solució ja plantejada, l'única cosa
que falta és que es tramiti el pla i que s'aprovi, i que s'apliqui.
Per tant, creim que no és exagerat demanar en aquest moment
al Govern l'aprovació del Pla de gestió de residus sòlids urbans
de l'illa de Formentera en tres mesos, un pla que inclogui,
entenem nosaltres, aspectes mínims, apart de tot allò que
preveuen els criteris que va aprovar el Parlament, que prevegi
el tipus de tractament de residus, que prevegi les
infraestructures necessàries, les inversions i el seu finançament,
que especifiqui, que és un altre aspecte a tenir en compte, quina
part del finançament o de la inversió correspondrà al Govern i
quina al consell insular, perquè els criteris en fan responsables
els consells insulars, encara que quant a Formentera es parla
específicament del Govern i de l'ajuntament, i que prevegi el
calendari per a la seva execució. Creim que en aquest moment,
després de tot el que va dir el conseller a la interpel•lació,
després del temps que ha passat des de la interpel•lació i des
d'haver registrat aquesta moció, la proposta és tan elemental
que esperam que no hi hagi cap inconvenient perquè sigui
aprovada per la majoria de la cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Altres grups que hi vulguin intervenir?
Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, com molt bé ha dit
el Sr. Tur, el tema de residus a Formentera és un tema llarg,
un tema etern, que evidentment encara no està resolt. No fa
gaire l'ajuntament va adjudicar a una empresa la gestió, però
la veritat és que d'alguna manera s'ha carregat el mort dels
residus a l'ajuntament -i permetin-me l'expressió-, a ell tot
sol, i el Govern se n'ha desentès absolutament, d'aquesta
gestió. Per tant, l'Ajuntament tot sol intenta dur endavant
aquesta gestió de residus, la qual hauria de comptar amb el
suport del Govern, tal com ha comptat a la resta de les illes,
per tant, s'ha de recordar que Formentera també existeix.

També s'ha de recordar que les coses no van del tot bé
perquè els ecologistes i els veïns de la zona on hi ha
l'abocador no estan contents i exigeixen mesures dràstiques
de millora, tal com se'ls va prometre des del Govern amb
aquell famós decret 39, de 14 de març del 97, allà on es deia
que a Formentera es farien meravelles, i entre altres coses
es va dir públicament als mitjans de comunicació que es
faria un pla pilot exemplar de gestió de residus, que fins i tot
se subvencionaria la recollida d'olis usats, el tractament de
residus de construcció, etc., és a dir, unes coses
meravelloses. Hi va anar la comissió de govern, l'equip de
govern..., com en diuen? El "consell de ministres" del
Govern balear es va reunir a Formentera i varen prometre el
oro y el moro, fins i tot, si no se'n recorden, els ho diré, es va
parlar de cotxes elèctrics, "fantasilàndia", preciós, però els
formenterers continuen sense veure res de tot això.

Com dic, l'ajuntament està suportant en solitari aquesta
gestió i es necessita ja, d'una vegada per totes, que el
Govern digui què punyetes vol fer a Formentera amb el
tema de residus i que s'adoni que Formentera, com dic,
també existeix.

Respecte de la moció en si, jo crec que la moció del
Grup Socialista és excessivament modesta, quasi diria light,
és bastant innòcua, segurament Els Verds l'haguéssim
completat una mica més, hi hauríem afegit, per exemple, la
imposició de criteris de gestió ecològics, etc. En qualsevol
cas, crec que és bastant innòcua i que el Grup Popular no
haurà de tenir cap problema ni cap inconvenient a aprovar-
la; esperem que sigui així i que, d'una vegada per totes, ja
no n'hàgim de parlar més, del tema de residus a Formentera,
i que se solucionin per sempre més. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida a les Illes Balears té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Si surt aquí, a la tribuna, és perquè crec que el tema mereix la
màxima atenció d'aquesta cambra. Fa mesos ja vàrem expressar
des d'Esquerra unida que, des del punt de vista qualitatiu, el
tema dels residus sòlids a l'illa de Formentera era probablement
el punt negre més important del medi ambient de les Illes
Balears, que l'única cosa que feia aguantar aquest tema era que,
quantitativament, ens estàvem referint a l'illa més petita de
l'arxipèlag i a una producció de residus que és prop d'11.000
tones anuals. Però, evidentment, la situació que viuen els
residus de Formentera seria absolutament insuportable,
suposaria una crisi política i social de primera magnitud, si la
traslladàssim a qualsevol de les altres illes del nostre arxipèlag,
i com que els habitants de Formentera no tenen la culpa de ser
una illa petita i per a ells, qualitativament i quantitativament, el
tema té tanta importància, exactament la mateixa que si això es
traslladàs a l'illa de Mallorca, a la de Menorca o a la d'Eivissa,
ens sembla una injustícia terrible això que fa el govern autònom
de condemnar a l'oblit la solució d'un problema tan greu, un
abocador ubicat en el lloc, o a un dels llocs, menys adequat de
tota l'illa, prop de la mar, prop de dos torrents, prop d'una
ANEI, on es produeixen incendis sovint, des del qual arriben
d'una manera continuada residus a la mar, allà mateix, i,
evidentment, el dia que hi hagi una torrentada n'hi arribaran
d'una manera massiva, però ara mateix la mar pateix una
contaminació continuada de residus sòlids a l'illa de
Formentera, i aquesta és la situació calamitosa que es viu en
aquella illa.

Efectivament, el març del 97, a un debat sobre aquesta
qüestió en aquest parlament el Sr. Reus deia que, globalment,
la normativa sobre residus estava desfasada i que era urgent
canviar-la a la nostra comunitat. Cal dir que sis mesos després
no s'ha canviada i que continua tan desfasada. Però, com molt
bé recordava el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, a
Formentera ni tan sols es poden permetre el luxe de dir que
tenen una normativa desfasada, perquè no n'hi tenen, de
normativa a Formentera, i encara viuen dels criteris del
Parlament del 89, que, com a tals criteris, no tenen una
aplicació concreta de cap tipus, i amb una sèrie de mesures mal
aplicades per l'ajuntament, no tant per culpa de l'ajuntament,
sinó perquè no hi ha una cobertura legal que doni sortida o que
empari la bona voluntat que l'ajuntament té en la resolució
d'aquest problema.

Efectivament, dia 14 de març va sortir aquell decret,
fruit de la reflexió profundíssima del Consell de Govern
sobre la problemàtica de Formentera, en el qual hi havia una
solució audaç, una solució integral, al tema dels residus. el
Sr. Reus, des d'aquest parlament, parlava de fer compost del
cent per cent de la matèria orgànica de residus de
Formentera, que s'estava dissenyant tècnicament el pla,
però, efectivament, les realitzacions, fins ara, són
exactament zero, zero, o sigui, estam exactament igual que
com estàvem. La veritat és que és una solució difícilment
admissible, crec que és una situació insultant per a la
població de Formentera, és una situació absolutament
contradictòria amb qualsevol política o qualsevol discurs,
no ja de desenvolupament sostenible, paraula complexa
d'ample contingut i el significat de la qual encara no ha
arribat a comprendre el Govern, sinó, fins i tot, amb
qualsevol discurs mediambientalista normalet, d'anar pel
carrer. No hi pot haver un abocador com el que funciona en
aquest moment a l'illa de Formentera. Efectivament, la
moció que ens presenta avui el Grup Parlamentari Socialista
és una moció d'una modèstia trapenca, és una moció que
simplement demana un mínim de racionalitat, demana que
en un termini determinat, tres mesos, allò que s'hauria
d'haver fet fa un munt d'anys, després d'un munt d'anys, es
faci; efectivament, no dóna ni criteris mes enllà de dir que
el pla ha de dir el tipus de tractament, les infraestructures,
però no tan sols dóna criteris de gestió de residus o de
recollida, etc., que nosaltres, per exemple, hi haguéssim
incorporat.

Creim que és obligat el vot favorable a aquesta moció.
Creim que és obligada l'execució d'aquesta moció, no sigui
més que per variar per part del Consell de Govern, i és
obligat posar fi a una situació, hi insistim que des del nostre
punt de vista, inadmissible i insostenible. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Alorda, té vostè la
paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà suport
a la proposta, tot i no compartir que la matèria de residus hagi
de ser tractada necessàriament a través de plans directors que
estan sota el paraigües (...) d'ordenació del territori. No acabam
de veure què té a veure l'ordenació del territori amb el
tractament dels residus, amb la recollida selectiva, amb el
reciclatge, amb la minimització i amb tantes altes matèries que
són pròpies d'un pla com el que ara es demana. Creim que no
és ordenació del territori. Creim que es desvirtua aquesta figura
a les Illes Balears i que és un títol que usa i del qual abusa el
Govern balear per recuperar competències prèviament
insularitzades o per sostreure-les als ajuntaments. Creim que
l'ordenació del territori és una cosa que es veu clarament què és
i de cap manera entenem que hi càpiga el tractament de residus.
Creim que sí que és imprescindible una llei de residus, aviat,
una llei de residus que doni cobertura, a totes les Illes Balears,
a una sèrie de necessitats puntuals, i després el que calen a
Formentera són inversions, el que cal a Formentera és arreglar
un problema per al qual no importarien ni plans ni grans coses
prèvies, sinó atacar directament el problema. 

En tot cas, ja va bé que hi hagi un pla, bàsicament perquè
primerament hi hauran uns estudis, entenem, i això suposarà un
estalvi, un estalvi, perquè comprar una trituradora que dura el
que dura i fa el que fa, la veritat és que ha demostrat ser una
molt mala pensada, com comprar un nou abocador, quan
després surt el conseller i ens diu que tots els residus
s'exportaran fora de l'illa. Creim que és molt més interessant fer
un estudi, racionalitzar la solució i que, això sí, no sigui un
coartada per no resoldre mai els problemes.

La veritat és que aquí tremolàrem quan el Sr. Reus ens va
dir que es preparava una solució ambiciosa per a Formentera,
i tremolàvem perquè feia vuit anys que l'esperàvem, i quan el
Sr. Reus deia "solucions ambicioses", en moltes ocasions volia
dir una cosa així com que tant llegir li feia oblidar escriure,
perquè era tan ambiciós que mai no arribava a escriure'l, i si
havien de passar aquests vuit anys i més, com també ho hem
viscut en part a Mallorca, la dificultat el que fa és ajornar les
solucions, creim que era una mala solució. Arreglem els
problemes, i si pot ser ambiciós, molt millor, i si no n'és tant,
solucionem-lo precàriament, però solucionem el problema, que
és molt greu.

També hi donarem suport amb un altre "malgrat".
Compartim amb el Sr. Balanzat la insuficiència dels criteris que
es donen en aquesta proposició. Creim que, a aquestes altures,
dir tan sols que es dirà quin és el tipus de tractament sense
banyar-se en absolut i deixar oberta la possibilitat, per exemple,
d'un cent per cent abocador o un cent per cent incineració, aquí
passa, i com que moix escaldat, d'aigua freda tem, francament
no ens fa cap il•lusió donar-hi suport. Confiam, naturalment,
que hi haurà una certa idea de la minimització, de la reducció,
del reciclatge, de la valoració, i, per tant, com que aquests dos
darrers aspectes necessiten d'una recollida selectiva, serà
especialment curós aquest pla en aquests aspectes. De totes
maneres, la moció no ho garanteix, i nosaltres hi donarem
suport perquè, sobretot d'ençà la Llei d'envasos, crec que ha
quedat prou clar que és pre aquí cap on s'ha d'anar. Per cert, que
hi ha en joc un finançament importantíssim que pot estar en
perill d'alguna manera si no s'escometen aviat aquesta mena
d'inversions.

Naturalment, el compost de matèria orgànica seria
interessant establir-lo. Especialment un territori petit com és
Formentera crec que permet ser ambiciosos quant al
tractament especialitzat de cada un dels residus.

I per últim, un darrer apartat que no es precisa i que és
tan greu que era necessari fer-ho, és el tema de l'abocador.
L'abocador s'ha de segellar i s'ha de tancar en condicions.
L'abocador de cap de Barbaria és un greu atemptat
mediambiental que, amb independència del pla i amb
independència del que sigui, es tracta de tractar-lo com a sòl
contaminat i evitar com més aviat millor tot el perjudici que
està causant; és un abocador il•legal, a un mal lloc, com
tothom ha comentat també qui m'ha precedit en l'ús de la
paraula, i el Govern ja ens ha contestat que no fa comptes
tocar-lo, ni amb aquest pla ni amb un altre, fins que amb el
pla que el PP i el PSOE anomenen Plan nacional, nosaltres
en diríem estatal, de residus de sols contaminats, fins que no
s'aprovi i, per tant, no hi hagi finançament extern, no es
tocarà el cap de Barbaria. Creim que això és greu, s'han
d'aconseguir recursos, naturalment que s'han d'aconseguir
recursos, hi ha recursos europeus i hi ha recursos estatals,
per a aquest tipus d'actuacions, però no podem esperar, la
resposta és d'aquest mateix octubre i se'ns diu que no es
tocarà el cap de Barbaria fins que no estigui aprovat aquest
plan nacional i el seu respectiu finançament. Creim que,
amb independència del pla, i abans dels tres mesos, si
calgués, s'han de tenir actuacions per aturar el despropòsit
mediambiental que suposa aquest abocador. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Masdeu.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. en e
mes de maig d'aquest mateix any ja es va debatre aquesta
qüestió, en resposta a la interpel•lació presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, on es va recriminar el Govern per
no haver elaborat un pla director específic per a l'illa de
Formentera així com per la situació incontrolada de
l'abocador de cap de Barbaria i les queixes que això
provocava entre grups ecologistes, veïns i visitants de l'illa.
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El Pla director per a la gestió dels residus sòlids urbans de
les Illes Balears estableix en l'exposaició de motius que la
gestió dels residus sòlids urbans serà assumida pel consell
insular respectiu amb la particularitat que a l'illa de Formentera
aquest servei serà prestat per l'ajuntament. Aquest pla no
estableix cap model de gestió determinat per a aquesta illa, atès
que considera adient el ja existent en el moment de la seva
aprovació i que era el d'abocador; malgrat això, els criteris
generals aprovats, per la seva redacció, sí preveuen la
possibilitat de la recollida selectiva i el reciclatge, i, per tant, no
es pot dir que l'ajuntament incorri en cap il•legalitat per establir
aquestes opcions.

Per altra banda s'ha de tenir en compte la publicació del
Decret 39/97, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l'illa de Formentera, on hi ha unes
especials mencions al tema dels residus, en les quals s'ha
treballat i es continua treballant des de la seva publicació el
passat mes de març, com es veurà més endavant.

També s'ha de tenir molt present que la Llei 11/97 d'envasos
i residus d'envasos, publicada el 25 d'abril i de caràcter bàsic
per tot l'Estat espanyol, vendrà a canviar de forma molt
substancial el panorama actual de la recollida i tractament dels
residus municipals, tant pel que fa a les obligacions d'arribar a
uns objectius mínims de reciclatge de residus, 25% com a
mínim dins els residus d'envasos abans de 4 anys i 15% abans
de 3, com amb el que fa a la creació del sistema integrat de
gestió que preveu la Llei com a alternativa viable pel sistema
denominat de devolució i retorn, que hauran de garantir el
compliment dels objectius de recuperació de residus assenyalats
per la Llei.

Cal dir que el Ministeri de Medi Ambient està treballant de
forma activa en l'elaboració del reglament d'aquesta llei, i que
es vol aprovar abans de final d'any. D'altra banda es troba en
tràmit parlamentari al Parlament de l'Estat una llei de residus
que ve a trastocar la gestió d'aquest pla, eliminant la distinció
actual entre residus municipals i perillosos, o domiciliaris i
industrials. De manera semblant es troben en avançada fase
d'elaboració directives sobre la gestió de vehicles fora d'ús i
sobre abocadors. La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral del Govern balear participa activament en
els grups de treball creats pel Ministeri i encarregats de tractar
aquests temes, aportant i defensant les postures més
avantatjoses per a les nostres illes.

Com es pot veure, ens trobam en un moment en el qual la
política de gestió dels residus en l'àmbit tant de la Unió
Europea com de l'Estat espanyol es troba en canvis continus, la
qual cosa ha retardat la modificació a Balears. Malgrat tot això,
i almenys un cop aprovada la Llei d'envasos i residus d'envasos,
el Govern ha posat en marxa un grup de treball interinsular,
amb representació dels respectius consells insulars i de
l'Ajuntament de Formentera, amb la pretensió que sigui
l'embrió d'una futura comissió interinsular de residus, per tal
d'abordar a fons la modificació dels vigents plans directors de
residus i adequar-los a les exigències tant de la nova legislació
ja existent com a la futura, la qual cosa tampoc no resulta tan
senzilla.

Aquest grup de treball ha mantingut freqüents reunions
els darrers mesos per tal de coordinar tots aquests temes, i
darrerament s'ha reunit també amb representants del sistema
integrat de gestió que estableix la Llei d'envasos per tal
d'aprovar postures respecte de la interpretació d'aquestes i
com volem que s'apliqui a les nostres illes per solucionar de
manera global els problemes dels residus no sols a
Formentera, sinó també a la resta de la Comunitat.

Paral•lelament, el Govern està treballant en el tema dels
residus no contemplats en el vigent pla director, i podríem
incloure els voluminosos, runes, sanitaris i altres que
requereixen un tractament específic. Com a conseqüència
d'aquesta tasca es varen elaborar uns criteris per elaborar el
futur pla de residus, criteris que el Parlament va aprovar el
passat 23 de maig, i en base als quals s'està treballant per a
la seva redacció. Mentrestant, en aplicació de la normativa
vigent, la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral ha estat lliurant autoritzacions a aquelles
empreses gestores de residus perillosos que treballen a les
nostres illes per tal de vigilar la seva activitat i donar una
sortida correcta a aquells residus més perjudicials per a
l'entorn: olis usats, tant vegetals com minerals, bateries
d'automoció, residus sanitaris, dissolvents, etcètera. D'igual
manera s'està treballant molt activament per tal de garantir
que tots aquests tipus de residus es recullin no sols a l'illa de
Mallorca, on pot resultar econòmicament rendible, sinó
també a les altres illes menors, i especialment a Formentera.

Com a fruit d'aquesta tasca tenim l'ordre de concessió de
subvencions al transport marítim interinsular d'olis usats,
publicada al BOCAIB el passat 13 de setembre, i
l'increment de la quantitat que el Ministeri del Medi
Ambient atorga la subvenció per la gestió d'aquests olis en
el cas de transport insular, que ha augmentat un 20%
respecte dels anys passats. D'aquesta manera es dóna
compliment al compromís establert al Decret de mesures
especial per a Formentera: "La Conselleria del Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral procedirà a
regular un règim de subvenció específic per fomentar la
recollida d'oli mineral a l'illa de Formentera", article 16.

Per altra banda, i en el que fa al tema específic de
Formentera, l'Ajuntament va adjudicar recentment la
recollida i tractament dels residus municipals. Aquesta
adjudicació es va fer a l'empresa Cespa, especialitzada en
residus tant d'origen urbà com especials, i d'àmplia i
reconeguda experiència en aquest àmbit en tot el territori
espanyol, el que ofereix una garantia de la consecució dels
objectius proposats. La Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral està treballant en
col•laboració amb aquesta empresa per establir un
plantejament global de la recollida i tractament dels residus
generats a Formentera; i per tal d'adequar els punts de
recollida selectiva o parcs verds, ampliant el nombre de
contenidors de recollida selectiva, ampliar la recollida de
Cespa a altres tipus de residus, com els perillosos d'origen
domiciliari, olis vegetals, piles i acumuladors fluorescents,
centralitzant el seu emmagatzemament a un punt adequat i
vigilat abans del trasllat a centres de reciclatge o eliminació
fora de Formentera; i incloure una recollida específica pels
residus generats per les embarcacions al port de la Savina i
altres projectes que es vagin proposant a mesura de les
necessitats.
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Pel que fa referència concreta a l'abocador de cap de
Barbaria, s'ha de dir que ja s'ha produït una apreciable millora
en la neteja d'aquest indret, realitzada per l'empresa en qüestió;
i per altre costat Cespa té el compromís de presentar un projecte
definitiu de restauració abans de finals d'aquest mes, que serà
estudiat conjuntament a la Conselleria per tal de solucionar la
qüestió. Actualment ja s'estan separant tots els materials que
disposen d'un sortida, de manera que la ferralla s'envia a
València, els olis minerals a Mallorca, les bateries a Múrcia, el
vidre a Barcelona; i s'estan buscant sortides per a aquelles
fraccions inorgàniques no reciclables. L'actual modificació del
vigent Pla director de residus sòlids urbans establirà el marc
global de gestió de residus a l'illa de Formentera, sempre
respectant les demandes de la població d'aquesta illa i les
exigències de la legislació vigent: Llei d'envasos, Llei de
residus, etcètera. D'aquesta manera, sempre aplicant els
principis fonamentals de reducció en la producció de residus,
recollida selectiva, pel que s'haurà de posar en marxa les
campanyes de sensibilització ciutadana que siguin necessàries.

L'esquema general seria el següent: Per un costat la matèria
orgànica es vendria a juntar amb els fangs de depuració d'aigües
residuals per elaborar un compost de qualitat. Per altra, se
separaria i tractaria tot el que es pogués reciclar de la fracció
inorgànica: ferralla grossa i petita, paper, vidres, envasos
lleugers, plàstics, llaunes, briks; o que requerís un tractament
específic: piles, bateries, fluorescents, dissolvents, pintures, olis
vegetals i minerals, residus sanitaris, etcètera; per la qual cosa
s'adequarà un punt per al seu emmagatzemament previ al seu
trasllat fora de l'illa. Per la part de rebuig després d'aquesta
separació -i parlam d'una resta d'entre un 5 i un 10% de la
quantitat inicial dels fems- tal volta sigui necessari conservar un
abocador de reserva, encara que s'estan estudiant totes les
opcions possibles.

Per acabar, com ja s'ha dit abans, està previst incloure totes
aquestes actuacions a la modificació del Pla director de residus
en què s'està treballant en aquests moments. La redacció d'un
pla independent abans que l'altre sembla almenys una
duplicació d'esforços, i de qualsevol manera resulta impossible
abans de tres mesos, ja que tota modificació d'una norma legal
ha de sofrir el mateix tràmit que la norma d'origen. Per tant, la
modificació d'un pla director sectorial en base a la Llei
d'ordenació del territori ha de seguir els següents passos:
Primer, aprovació inicial de la modificació per la Comissió de
política territorial; segon, exposició pública durant dos mesos,
tercer, període de contestació de les al•legacions presentades de
dos a tres mesos; quart, aprovació provisional per la Comissió
de política territorial; cinquè, aprovació definitiva del Consell
de Govern.

Per acabar, i com a resum, he de dir que s'està treballant
molt activament, tant des del punt de vista de planificació,
modificació del Pla director, aplicació de la llei d'envasos,
etcètera; com des del punt de vista de la gestió, és a dir
subvenció del transport d'olis, autorització de gestors per
residus especials, col•laboració amb empreses adjudicatàries
per la recollida (...) tots els aspectes possibles, i a la vista
estan els primers resultats al mateix cap de Barbaria.

Per tot el que he exposat, el nostre grup votarem en
contra d'aquesta moció, no perquè no estiguem d'acord que
necessitam un pla director diferenciat per a Formentera, que
el necessitam, sinó perquè el termini de tres mesos que
vostè i el seu grup demanen és totalment insuficient. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Vicent
Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Celebr que, com que s'atraca l'hora de votar, es vaja omplint
la sala, perquè aquest tema de Formentera no només té
absolutament despreocupat el Govern durant vuit anys, com
hem pogut comprovar, sinó als mateixos senyors diputats.
I em preocupa especialment la despreocupació del
representant de Formentera, vista la seva intervenció.

En primer lloc vull agrair el suport a tots els grups que
així ho han anunciat, a pesar de les crítiques matisades que
han fet a la proposta -a la innocuïtat de la proposta, deien
alguns-. Respecte d'això vull fer un simple comentari:
Nosaltres no hem pretès ser més papistes que el Papa, i
evidentment el que està clar és que és necessari un pla de
gestió de residus sòlids, un pla que s'haurà d'ajustar als
criteris que va aprovar aquest parlament, i que els criteris ho
deixaven ben clar,  i per tant nosaltres no ho repetim una
vegada més perquè no sé quantes vegades...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Continuï.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No sé quantes vegades s'ha repetit
ja en aquest parlament. Els criteris deien: "Aquests criteris
fixaran com a objectius la minimització de l'impacte
ecològic i social de la gestió de residus sòlids urbans,
l'optimització del cost de tractament dels residus sòlids, i
l'aprofitament prioritari dels residus sòlids mitjançant el seu
reciclatge i/o la seva transformació.
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Per tant, si aquest parlament va aprovar uns criteris que
exigeixen aquest tipus de solucions, a l'hora de confeccionar els
plans, nosaltres quan proposam que es confeccioni el Pla i que
proposi la solució adient, evidentment ens atenem al que va
aprovar aquest Parlament, no fa falta repetir-ho una vegada
més, ni aquí ni per escrit. Evidentment no fa falta recordar, com
ja ha dit algun portaveu, que acaba de veure la llum la Llei
d'envasos, i que també fixa una sèrie d'objectius i de criteris
com s'ha de gestionar la política de residus sòlids.

Una altra cosa amb la qual no estam tan d'acord és la no
necessitat d'un pla. Creim que és necessari, en primer lloc per
donar compliment a la Llei d'Ordenació Territorial, a pesar dels
problemes que tengui, entre altres coses perquè les
infraestructures necessàries tenen vinculacions de caràcter
d'ordenació territorial, però sobretot per una qüestió de
seguretat, de participació i de concreció. El Pla en la seva
tramitació donarà seguretat als ciutadans, permet la
participació, i és necessari que concreti tots aquests tipus
d'inversions d'instal•lacions necessàries, com s'ha dit aquí, que
si no estan concretades en el Pla, no sortim del que tenim en
aquest moment, i ho hem pogut comprovar ara mateix; i la
intervenció del Partit Popular, no ens negaran que ens dóna la
raó, un totum revolutum sobre una determinada normativa, sobre
unes gestions que s'han fet, etcètera. Però continuam estant allà
mateix. Continuam a Formentera agafant els residus i tirant-los
a un abocador que no està ni tan sols sanitàriament controlat, ni
compleix els requeriments legals necessaris.

Per tant, tot el que pugui dir a aquest respecte no passa de
ser una declaració de bones intencions, però que no és més que
això. I si les volem donar compliment, el que necessitam
precisament són unes infraestructures que hauran de tenir una
determinada ubicació, que per tant s'han de preveure;
necessitarem unes inversions que s'han de quantificar i s'han de
planificar, per això creim que haurien d'estar al Pla.

El que més m'ha preocupat, a part de la informació
d'algunes coses, és aquesta resignació cristiana i conformitat del
portaveu del Grup Popular, que és precisament de Formentera,
i crec que en aquests moments no perquè li exigeixi el seu grup
hauria de sortir aquí a donar tantes explicacions d'un
incompliment del seu govern de vuit anys cap a l'illa de
Formentera, que vostè representa aquí. No puc entendre que
digui que tres mesos és un termini insuficient, si duim vuit anys
de retard, si duim sis mesos des que vàrem registrar la moció,
i encara acceptam que el Govern en tengui tres més. I el que ja
no puc acceptar de cap manera és que vostè, el que li ha passat
la informació -i sent de Formentera com és, no s'hauria de
deixar enganyar- li ha fet creure que es tracta d'una modificació
del Pla residus de Formentera, d'un pla sectorial, com ha
explicat, la tramitació necessària d'un pla sectorial. Formentera
no compta, no ha comptat mai amb aquest pla sectorial, la qual
cosa representa una greu discriminació cap a aquesta illa. 

Per tant, el que ha de fer és aprovar-se. A les altres illes,
és evident que ha quedat desfasat i s'haurà de modificar,
però aquest s'ha d'aprovar, únicament i exclusiva perquè tot
això que s'ha dit avui aquí, totes aquestes actuacions que
s'han fet, que es pensen fer, o que hi ha intenció de fer, amb
aquesta declaració de bones intencions que ha fet vostè,
haurien d'estar recollides amb el suport legal en el Pla
territorial, tal i com preveu la Llei d'ordenació territorial,
per dues qüestions: per una qüestió de seguretat jurídica,
però sobretot per una qüestió de seguretat del ciutadans de
l'illa de Formentera, que aquesta és la millor solució per la
qual s'ha optat, i que hi ha una concreció d'etapes i de
construcció d'infraestructures que es complirà en un termini
previst, i que no pot ser després de vuit anys ja
excessivament llarg. Creim que tres mesos és anar molt
lluny, i lamentam que no s'aprovi una vegada més aquesta
proposta, i que n'haguem de parlar en un futur pròxim.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol tornar a intervenir? Té vostè la
paraula, Sr. Masdeu.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Insisteixo una vegada més que
s'han de conjugar totes les lleis, tant de la Unió Europea
com les del Ministeri del Medi Ambient i aplicar-les a
l'abocador de Formentera de la manera més adient, però
també hem de tenir en compte la modificació del Pla
director de les altres illes de la Comunitat, modificació en
què s'està treballant per adaptar-lo a la nova normativa. No
podem ni volem anar sols en un tema d'aquesta importància.
No volem un pla director deslligat de la resta de les illes.
Per tant, no podem, per aquest motiu, fer un pla de manera
urgent, i que dins un temps més aviat curt estigui desfasat i
inservible. És més, fent-lo ara el temps necessari per a la
seva aprovació superaria, i en molt, els tres mesos que vostè
demana. El tipus de tractament s'ha exposat. Quant a
infraestructures, inversió, finançament i calendari, vendran
determinats per la forma i percentatges exigits als
tractaments de cadascun dels residus.

Per tant, i per acabar, jo diria que hem de continuar
treballant-hi, però alerta, no sia que el carro passi a davant
l'ase. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Conclòs el debat, passam a
votació.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, gràcies

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 2518/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons que han motivat
l'acceptació de l'expedient de regulació d'ocupació presentat
per Isleña Marítima de Contenedores, S.A.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència
a la interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a raons que han motivat l'acceptació de l'expedient de
regulació d'ocupació presentada per Isleña Marítima de
Contenedores S.A. Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, no se
vayan, no abandonen la sala. Si quieren saber como mejorar su
fortuna en esta comunidad autónoma atiendan, atiendan y verán
como se forja la riqueza, no abandonen la sala. Atiendan y
verán cómo un empresario avispado puede defenderse de los
cuatro principales enemigos de su cuenta de dividendos: la
Seguridad Social, Hacienda, los bancos y los trabajadores.

Para evitar a Hacienda, bancos y Seguridad Social basta con
no pagar. Me dirán "si no pagas te embargan". Bueno, eso
sucede si debes poco, si eres pobre, debes 50.000, 100.000;
pero si debes 16.000 millones no te embargan, tienes años y
años para no pagar; ya lo verán, como es el caso que tratamos
aquí.

Pero, ¿y los trabajadores? Pues para que una empresa sea
rentable hay que aplicar el modelo balear de relaciones
laborales. ¿Cuál es? Contratos temporales -lo vimos en el
último debate que tuvimos aquí-, los sueldos más bajos de
España, y si hay alguno fijo, discontinuo.

Vamos a analizar un ejemplo de lo que hemos dicho, el de
Iscomar. Vamos a ver cómo Iscomar pretende deshacerse de
todos sus trabajadores de plantilla con la complicidad del
Govern balear, porque es esa complicidad la que hace que el
asunto deba ser debatido en este parlamento. ¿Qué es Iscomar?
Una naviera que dispone de la explotación de la línea de
transporte regular entre la península y Baleares, y según datos
que constan a la Administración autonómica, forma parte de un
grupo de empresas entre las que se encuentran Contenemar -
quizá la más característica del grupo-, Náutica Menorquina,
Tasmar, Fletamientos Navieros Canarios, (...), y otras muchas
que la vivacidad de sus propietarios y la celeridad del tráfico
mercantil impiden enumerar en inventario cerrado. Se han
llegado a contabilizar, el 15 de diciembre del 96, hasta 57
empresas. 

Dicha compañía tiene desde hace años como objetivo
reconocido sustituir a los trabajadores fijos con convenio
colectivo por personal de más bajo coste social y difícil
modo de actuación laboral colectiva. No es ningún secreto,
así consta textualmente en todos los informes redactados
por funcionarios de que dispone el Govern balear. ¿Qué
camino ha seguido Iscomar para deshacerse de todos sus
trabajadores? Bien, Iscomar tiene la obligación de explotar
una línea de transporte regular, dispone de barcos propios,
contenedores y tripulación de plantilla. Hay una operación
de ingeniería laboral, trataré de explicarla de la manera más
sencilla posible. Tiene barcos propios, ahora, sus barcos
propios los arrienda a casco desnudo a otras compañías
navieras del grupo, de modo que estas no tienen la
obligación de coger el personal de Iscomar; y a su vez esta
compañía, Iscomar, arrienda como inquilina, como
arrendataria, buques a otras compañías del grupo para su
utilización en la línea regular que está obligada a explotar,
pero contratándolos con trabajadores incluidos, es decir,
alquila los coches sin conductor, luego los realquila para si
misma con conductor, y luego no tiene donde colocar sus
trabajadores, naturalmente.

Esto no es fruto de una profunda investigación, esto está
contenido en resoluciones públicas. Citaré un par de
ejemplos, para no ser exhaustivo con el tema: Un inspección
del Ministerio de Trabajo, firmada por el Sr. de Vega, de 8
de marzo del 95; o una sentencia, de 23 de diciembre del 96,
del Juzgado de lo Social 1 de Palma de Mallorca. Esta
sentencia, por ejemplo, determina entre otras cosas -un tema
interesante, por lo que veremos a continuación- la existencia
de plantilla única entre Iscomar y Contenemar. Y dice la
sentencia: "sólo con la dirección unitaria es posible llevar a
cabo la maniobra empresarial que ha permitido a Iscomar
desprenderse de todo su personal de flota y a seguir
teniendo de una parte barcos en propiedad explotados por
Contenemar, y de otra la explotación de líneas regulares con
barcos de Contenemar." Es decir, ella no tiene barcos, pero
los alquila de otras compañías, y por eso dijeron que los
despidos que se habían hecho, y de los que trataba esta
sentencia, estaban hechos en fraude de ley. La palabra
fraude saldrá muchas veces.
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Derrotada ante los tribunales de lo social, acosada por la
inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Iscomar gira sus ojos hacia su tabla de salvación: el Gobierno,
liberal, de Baleares; hacia la comunidad autónoma más
complaciente con los empresarios en apuros de nuestro país.
¿Iba a ser menos que Bon Sossec?, ¿menos que los propietarios
afortunados de la actual sede de la Conselleria de Agricultura?,
¿menos que los de Yanko, menos que los de los túneles?
Iscomar buscó el favor de los liberales, que no intervienen en
economía, que dejan libre el mercado, con la pretensión de que
dejen libre el mercado de trabajadores fijos. Y hénos aquí que
se dirigen a la Dirección General de Trabajo de la Conselleria
de Treball i Formació del Govern balear. Se dirigen en
septiembre del 96 solicitando mediante un expediente de
regulación de empleo la extinción de los contratos de trabajo de
17 trabajadores por causas económicos. Esto significa todos a
la calle, y de golpe. Dirán que esto conviene a lo mejor a la
empresa. Conviene y no conviene: Conviene porque se deshace
de todos los trabajadores, pero no conviene porque si se
deshace de golpe tendrá que pagar todas las indemnizaciones de
golpe; y eso tampoco es un buen negocio. Hay modos de
hacerlo mejor, y ahora lo veremos.

Se hace un informe por el inspector de Trabajo en este tema,
y dice cosas como ésta -no es una condena penal, es
simplemente un informe de inspección de Trabajo-: "Sólo
puede entenderse la actual petición como la culminación de un
proceso iniciado hace dos años tendiente a la sustitución del
personal de flota de Iscomar, regulado a través de convenio
colectivo, por personal de más bajo coste social y difícil modo
de actuación laboral colectiva, utilizando para ello a diversas
empresas del grupo, y a veces constituidas ex profeso,
trasvasando recursos materiales y humanos de una a otra
empresa, y poniendo a los trabajadores ante una situación de
hechos consumados que han provocado gran número de bajas
pactadas, despidos y acuerdos de modificación de condiciones
contractuales". Repito que no es una condena penal, aunque lo
parezca, simplemente es un informe de un inspector de Trabajo.
Pero se acuerda la denegación del expediente de regulación de
empleo, no se la admite, no puede echar a los trabajadores a la
calle, ahora veremos porqué, porque hay un sistema más eficaz
de hacerlo.

No se acepta. Al no aceptarse, Iscomar recurre ante la
Conselleria, la Conselleria deniega por silencio administrativo.
El silencio se repite muchas veces en la Conselleria, ya lo
veremos; y Iscomar  presenta un contencioso, que todavía está
en trámite y que tardará un par de años en verse concluido.
Entonces, ¿qué sucede? Al no admitirse el expediente de
regulación de empleo los trabajadores quedan cobrando de
Iscomar, y eso no es rentable. ¿Cómo se soluciona? Muy
sencillo, se presenta un expediente de suspensión de los 17
contratos ante la Dirección Provincial de Baleares del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 21 de marzo de
1997. ¿Qué significa eso?, que durante dos años pretenden -
luego veremos en lo que queda- que en vez de pagar a estos
trabajadores la empresa los pague el Inem, que pasen al paro
mientras tanto. Eso sí que ya es un buen negocio, porque
durante esos dos años no los tiene que soportar la empresa, y al
cabo de dos años ya veremos cómo arreglamos lo de las
indemnizaciones. Mientras tanto irán madurando los
trabajadores.

El expediente este que se presenta, solicitando la suspensión
de los contratos de trabajo, se presenta por causas
económicas, organizativas y jurídicas. La causas
económicas, según el informe del inspector que evacua al
respecto, dice que no hay problemas de liquidez, no hay
problemas de tesorería, no tiene un gran disponible pero
tiene un gran realizable, etcétera. Realmente viene a decir
es que lo que tiene Iscomar es, Iscomar se encuentra dentro
de un conglomerado de empresas, que al ser un montón de
empresas vinculadas, no se puede sacar un análisis claro de
la situación por la confusión patrimonial existente entre
todas estas empresas, y así lo establece en sus conclusiones.
"Estamos en presencia de sociedades vinculadas". "Se trata
de sociedades que pese a conservar su personalidad jurídica
están sometidas a un único poder de decisión". Hay
confusión patrimonial en el grupo. El patrimonio de unas
compañías sirve para garantizar el de otras, van pasando
barcos de una compañía a otra según conviene.

Causas jurídicas, tampoco las hay. No me meteré en ello,
por ser una cuestión excesivamente técnica. Causas
organizativas: ¿Qué causa organizativa propone la
compañía? Dice que quiere abandonar, o que de hecho está
abandonando la actividad de armador. ¿Qué significa esto,
pues que ya no fleta buques para esa línea. Les había dicho
antes que había buques, trabajadores y contenedores. De los
contenedores me había dejado un detalle que es interesante
y curioso: De los contenedores se deshacen también. ¿Cómo
se deshacen de los contenedores? Atención, que esto es
realmente impresionante: los venden, en el año 1995 a la
entidad (...), una entidad del grupo, o sea a un amigo, a ellos
mismos, por 338 millones. Buen negocio, parece. Luego con
estos 338 millones y unos cuantos más, utilizan 350
millones para comprar acciones de dicha sociedad. Es decir,
que le venden todos los contenedores a (...) por 338
millones, i por 350 millones compran acciones de esta
sociedad. Es decir que se han quedado sin contenedores y
sin dinero. Para poder funcionar tendrán que alquilar
contenedores de otros, Eso sí, la nueva entidad solicitará
incentivos fiscales y contratar nuevo personal por
lanzamiento de nueva actividad. Luego creo que se lo
retiraron por fraude de ley también.

Conclusión: El inspector después de ver todas estas
cuestiones dice: "bueno, la empresa continua el proceso
iniciado hace dos años tendiente a la sustitución del
personal de flota por personal de peor condición laboral",
etcétera. Pero curiosamente aquí, cuando llega al final, el
inspector da un pequeño cambio, e informa favorablemente
el expediente de suspensión de contratos. ¿Porqué? Por una
causa organizativa que no se había pedido en el expediente
de suspensión. ¿Qué causa? Atención, porque esto es
verídico, es auténtico, aunque cueste creerlo, "porque los
puestos de trabajo de los suspendidos están siendo ocupados
por personal con el contrato laboral en vigor, y se da la
situación no deseada de trabajadores sin prestación de
servicios efectivos. Es decir que, como hemos dicho antes,
la compañía Iscomar arrendaba sus buques a otros sin
tripulación, luego los recogía con tripulación y decía "como
hay tripulación, no podemos meter a nuestros tripulantes".
Ésa es la causa que da.
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Naturalmente un inspector de la solvencia que tiene el que
hizo esto lo hace para llamar la atención, que pone una causa
tan llamativa para llamar la atención, para que se vea que una
cosa así no se le puede haber ocurrido a él, de ninguna manera.
La Dirección General de Trabajo, el Govern balear, con este
informe decide aceptar el expediente de suspensión de los
contratos, por esa causa no solicitada por la empresa en clara
vulneración del artículo 51.6 del Estatuto de los trabajadores,
que dice que la resolución de la autoridad laboral será motivada
y congruente con la solicitud empresarial; congruente es que
guarde proporción con lo que se pide. Se acepta esa tesis del
inspector del trabajo, la más peregrina de todas, sobre la actual
ocupación de los puestos de trabajo, y se pasan todos estos
trabajadores al Inem, con lo cual se hace el gran favor a la
compañía porque a partir de ahora ya no paga los salarios, los
pagará el Inem, el paro, y a partir de ese momento los
trabajadores entrarán en la fase, ya, de mayor ablandamiento
moral que permitirá negociar siempre mejor con ellos. 

¿Cómo concluye el tema? Bueno, el tema concluye con dos
actuaciones de Iscomar que quería traer a colación para
demostrar el funcionamiento de esta empresa y la complicidad
que se busca en según qué instancias. Contenemar, otra
empresa del grupo, coge la resolución que le ha dado el
Gobierno liberal de Baleares y se lleva esa resolución a Madrid
y dice que a Contenemar hay que aplicarle lo mismo por el
principio..., las palabras textuales son "por violación del
principio de no discriminación previsto constitucionalmente",
por eso mismo, piden que se les aplique lo mismo, que lo que
se ha hecho en Baleares se haga con Contenemar en Madrid. Y
hay otro escrito, otra actuación de Iscomar  interesante,
también, que aparece por el Parlamento, en el cual sostienen
que el único problema que tiene el sector es el elevado coste
laboral. O sea, después de tanta ingeniería, etc., etc., y de decir
cuáles eran las causas, cuáles eran (...) que llevan al despido de
los trabajadores, resulta que reconocen ellos que es el elevado
coste laboral, que no permitirá competir cuando se produzca la
liberalización de cabotaje prevista para enero del 99. Si esto es
así, ¿por qué no se hace con todas las empresas igual?, ¿qué
tiene esa empresa para que se le permita modificar su estructura
social de una manera tan -digámoslo así- agradable, en una
situación que podemos llamar de dumping social?

Curiosamente, en ese escrito que decíamos -y con esto
prácticamente acabo- también esta misma empresa manifestaba
su perplejidad porque el Parlament aprobó, el 29 de noviembre
del 96, una proposición no de ley del Partido Socialista en
Mallorca por la que se instaba al Gobierno central para que, en
casa de privatización de la Trasmediterránea, se introdujeran
entre las condiciones de compra garantías para el
mantenimiento de los puestos de trabajo, y decía, después de
rechazar la iniciativa anterior: "Debemos alertar a los
responsables parlamentarios de lo negativo que para la
racionalización del sector resultará la aprobación reseñada, y
solicitar que no se permita ninguna otra iniciativa parecida en
relación a la finalización del proceso de reestructuración de
Iscomar". ¿Qué es lo que les preocupa?, está clarísimo. 

A mi lo que me preocupa en especial es la relación existente
entre esa compañía y la conselleria. ¿Se sabe en la
conselleria que Iscomar, en este momento, no cumple los
requisitos del Real Decreto 1466/97 para ser titular de una
línea de cabotaje de interés público? ¿No es cierto que el
Govern conoce sobradamente que la naviera tiene como
objetivo la substitución de trabajadores con convenio por
otros de menor coste social y difícil modo de actuación
colectiva? ¿No es cierto que el inspector de trabajo, el Sr.
Morey, estuvo sometido a presión para que su informe fuera
favorable a Iscomar, pese a que los fundamentos no lo eran?
¿No es cierto que entre el Govern balear e Iscomar existe
una vinculación de intereses y amistades? Esto es (...)
interpelación. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la
paraula el conseller de Treball i Formació, Sr. Guillem
Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President, senyores i senyors diputats, m'agradaria,
abans, fer unes consideracions prèvies per tal de centrar
aquest debat parlamentari. Si bé és cert que l'article 149 del
Reglament de la Cambra permet que els diputats i els grups
parlamentaris puguin formular interpel•lacions al Govern i
als seus membres, no és menys cert, també, que s'oblida
sovint que el punt 1 de l'article 150 determina que les
interpel•lacions versaran sobre els motius i els propòsits de
la conducta del Govern de la Comunitat Autònoma -i parau
atenció- en qüestions de política general. Em sembla,
senyors diputats, que un expedient de regulació d'ocupació
no és una qüestió de política general. A més, resulta xocant
que s'interpel•li ara sobre aquest tema...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, està fora del contingut d'aquest debat. La
interpel•lació és qualificada per la Mesa del Parlament i la
Mesa del Parlament actua amb el Reglament a la mà. Per
tant, la valoració sobre la qualificació de les propostes que
vénen dels grups parlamentaris correspon als grups
parlamentaris, que el Reglament també preveu els
mecanismes si no estan d'acord amb una qualificació. Se
centri, per favor, en el contingut de la interpel•lació. Moltes
gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Deman disculpes, Sr. President.
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Però resulta xocant que s'interpel•li ara sobre aquest tema,
quan, des de que es varen traspassar les competències dia 1 de
març del 1996 fins ara, s'han presentat 44 expedients d'extinció
de contractes que afectaven 732 treballadors, i 60 expedients de
suspensió de contractes que afectaven 487 treballadors, i cap
d'ells, cap grup parlamentari, ha presentat interpel•lació (...).
Per tant parlam de 104 expedients, parlam (...) 96, en aquest cas
que s'interpel•la, i 1.219 treballadors afectats, un 13%. En total
parlam de 17 treballadors que no s'ha recol•locat en el que fa
referència a l'expedient de suspensió d'Iscomar.

Tanmateix els recordaré com actua la conselleria, en
general, sobre aquesta mena d'expedients i, concretament, en el
cas de l'empresa Isleña Marítima de Contenedores, SA. Els
informes tècnics, preceptius i no vinculants, constitueixen la
peça fonamental per admetre un expedient de regulació
d'ocupació. En el cas que ens ocupa, els informes de la
Inspecció de Treball no deixen cap dubte sobre la procedència
de l'acceptació de la petició feta per l'empresa. Després d'haver
fet una anàlisi de les causes jurídiques, tècniques,
organitzatives i de producció, la Inspecció conclou amb un
informe favorable de reconeixement d'un supòsit de suspensió
de contractes de treball per causes organitzatives de (...) a la
liberalització del cabotatge. Davant aquesta situació i a la vista
de l'evolució financera de l'empresa, i en acabar el període de
consulta sense cap acord de les parts, l'única possibilitat real
d'actuació era la suspensió. Aquesta suspensió de 12 mesos, que
pot ser ampliada quan acabi, queda establerta com una forma
per proporcionar a les parts un període preparatori i conjuntural
destinat al fet que treballadors i empreses puguin fixar les
condicions de recol•locació dels afectats en altres llocs de
treball. Permeteu, per tant, que passi el temps, permeteu-me que
pugui veure com succeeixen els esdeveniments, que observi la
marxa de l'empresa i les possibles converses que pugui haver-hi
entre les parts afectades. El maig del 98 podrem parlar amb més
coneixement de causa. 

No obstant això, jo puc avançar-vos que les distintes
opcions possibles pens que són les següents: primera,
prorrogar-ne la suspensió, tal com es preveu en l'acord, per un
termini de 12 mesos; que l'empresa sol•liciti l'extinció dels
contractes; tres, que readmetin els treballadors; quatre, que
ambdues parts arribin a diversos tipus d'acords; i cinc, en
qualsevol cas, la definitiva resolució davant el Tribunal
Contenciós Administratiu, cosa que sembla que han iniciat.

I açò és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Intervenen els grups
parlamentaris per fixar-ne la posició. Per part del Grup
Parlamentari Mixt no hi ha intervenció. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, aquest tema ha
estat objecte, també, d'atenció per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida: avui dematí s'ha fet una
pregunta al Govern, demà es presentaran dues proposicions
no de llei en comissió i, en definitiva, vull dir que
compartim plenament la inquietud que manifesta el Grup
Parlamentari Socialista a l'hora de presentar aquesta
interpel•lació que avui debatem.

I si això ha interessat dos grups parlamentaris d'aquesta
cambra és perquè això no és un conflicte laboral qualsevol,
és un conflicte associat a una política empresarial
paradigmàtica, en un sentit negatiu, una activitat
empresarial fraudulenta, una activitat empresarial
especulativa que ocasiona un greu perjudici als treballadors
que hi estan relacionats i també un greu perjudici al servei
que presten aquestes empreses. És també un conflicte que
va associat a una altra qüestió que també li dóna una
dimensió política important: l'empara que troben, a vegades,
aquestes pràctiques empresarials per part de
l'Administració, empara que ve sota la forma d'un
finançament via deutes cap a la Seguretat Social, deutes cap
a Hisenda, que són perllongades, renegociades, etc., etc.,
que ve de la mà, aquesta empara, de contractes que no
s'exigeix el seu compliment, de contractes que no es
rescindeixen quan s'haurien de rescindir i, evidentment,
empara, també, com la que han trobat del Govern d'aquesta
comunitat autònoma quan s'avalen polítiques laborals
fraudulentes, quan s'avalen polítiques laborals socialment
impresentables com les que ha descrit fa un moment el
portaveu del Grup Parlamentari Socialista. 

No són pràctiques aïllades. En un retall de premsa del 96
-una notícia datada a Bilbao- trobam "Contenemar acusada
de realizar dumping social al utilizar empresas instrumentales
para deshacerse de tripulaciones fijas; los armadores de sus
buques no coinciden nunca con los propietarios y fletadores.
El inexplicable amparo de la Administración". No ens trobam
davant fets, de cap manera, aïllats, i poques vegades,
efectivament, es pot denunciar aquest tipus de pràctica
empresarial amb arguments, amb fonts, tan poc sospitoses
com les que, efectivament, ha esmentat el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, com per exemple aquest informe
que acompanya la resolució de la Conselleria de Treball de
la Comunitat Autònoma de 18 de novembre del 96 que
denegava la petició d'extinció de contractes. 
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El Sr. Diéguez ha llegit un paràgraf d'aquesta resolució, però
jo no vull deixar de repetir-lo, perquè és tan gros, el que es diu
aquí!, és tan gros que això es faci i és tan gros que això, uns
mesos després, trobi l'empara de l'Administració autonòmica,
que jo no em resistesc a repetir-ho perquè quedi doblement al
Diari de Sessions. Efectivament diu, aquest informe de la
Conselleria de Treball: "Sólo puede interpretarse la actual
petición -aquesta de rescisió dels contractes- como la
culminación de un proceso iniciado hace dos años tendente a la
substición del personal de flota de Iscomar regulado a través del
convenio colectivo, con representación de los trabajadores con
relación laboral indefinida, costes salariales pactados y
antigüedades reconocidas por personal de más bajo coste social,
difícil modo de actuación laboral colectiva, utilizando para ello
diversas empresas del grupo y, a veces, hasta constituidas ex
profeso, trasvasando recursos materiales y humanos de una a otra
empresa y poniendo a los trabajadores en una situación de hechos
consumados que han provocado un gran número de bajas
pactadas, despidos y acuerdos de modificación de condiciones
contractuales". No és, malauradament, en el marc de relacions
laborals que pateix aquest país, un fet ni aïllat d'aquesta
empresa, ni en aquests grups d'empreses, ni en aquest sector; és
dóna molt, aquesta situació, però efectivament és tremend que
això es doni en una empresa beneficiària d'un contracte amb
l'Administració i que es doni per part d'una empresa que, amb
les múltiples formes que abans s'han descrit, troba l'empara de
l'Administració en general i de la Comunitat Autònoma en
particular.

Perquè, efectivament, després d'un informe tan demolidor i
de la negativa a l'expedient d'extinció de les relacions
contractuals, la conselleria, inexplicablement, uns mesos
després, és a dir, el mes d'abril del 97, autoritza una suspensió
temporal d'aquestes relacions laborals. Per què? Tècnicament
és incomprensible, això es recorrerà al Contenciós. Jo no
entraré en les qüestions tècniques, però les possibilitats de
sortida d'aquesta suspensió temporal no es poden aplicar, no
tenen sentit en l'actual situació; no pot ser que fruit d'aquesta
suspensió temporal, en funció d'una reconversió de l'empresa,
en funció d'un canvi de conjuntura, això aboqui en una
reincorporació d'aquesta plantilla perquè, efectivament, a la
sol•licitud de suspensió l'empresa ja ha plantejat taxativament
que abandonarà de forma definitiva la seva activitat com a
armadora de vaixells. És a dir, aquesta gent no es podrà
reincorporar.

Per tant, realment, què hi ha al darrere d'aquesta decisió de
la conselleria? Idò hi ha al darrere el fet de donar un termini de
temps, en el qual ja no serà l'empresa que es faci càrrec de les
càrregues d'aquests treballadors, i que provocarà un afebliment
del moviment social d'aquests treballadors i que serà el brou de
cultiu per a l'extinció individual de contractes i per a una
negociació individual amb els treballadors. En definitiva, no es
fa per una lògica inherent a aquest tipus de suspensions
temporals de relacions laborals, a aquest tipus d'expedient, sinó
que es fa dins la lògica estricta de col•laborar amb l'estratègia
empresarial que abans s'ha descrit, fraudulenta, de substitució
d'una mà d'obra sindicalitzada i amb bones condicions laborals
per una mà d'obra precaritzada, no sindicalitzada, sense
possibilitats d'estar-ho i amb unes condicions laborals molt
pitjors?

Què es farà, diu el Sr. Camps, a partir del 98? "Ens deixin
temps per veure què hem de fer". Vostè ha dit avui dematí
que no tenia capacitats endevinadores. Miri, jo sí que en
tenc una, de capacitat endevinadora, que em ve ara de sobte,
i li diré el que faran vostès l'any 98: res; res; res; avui li hem
demanat què faran i ens han dit "ja ho pensarem, ja veurem
què passarà"; no faran res, perquè el seu objectiu ja estarà
complit, que és la col•laboració amb aquesta estratègia
empresarial. El que haurien de fer és allò que demà
nosaltres els proposarem en els debats en comissió, que és
fer enrere aquest expedient de suspensió temporal de
relacions laborals i instar el Govern de l'Estat a suspendre,
o millor dit, a extingir el contracte que té amb aquesta
empresa amb l'obligació, naturalment, que la nova
adjudicàtaria d'aquest servei se subrogui, amb les
obligacions laborals, amb aquests treballadors. Això és el
que hauria de fer aquesta administració si no pretengués ser
la còmplice d'aquestes estratègies laborals que abans d'han
descrit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, hem
escoltat aquesta interpel•lació. En principi, el nostre grup
estava preocupat principalment per la suspensió temporal
d'aquest contractes de feina, ja que hi ha una gent darrere i
això sempre és motiu de preocupació del Grup Nacionalista-
PSM; ara bé, hem de dir aquí que, després d'haver escoltat
el portaveu del PSOE, Sr. Diéguez, i també després d'haver
escoltat el Sr. Conseller no només ens preocupen, en aquests
moments, els treballadors, sinó que crec que hi ha hagut,
almanco per part del portaveu del PSOE, unes acusacions
clares d'irregularitats, preguntes sense resposta, que aquest
grup, el Grup Nacionalista-PSM espera que el conseller, en
una pròxima intervenció, respongui aquestes preguntes
perquè llavors sí, si no es responen, el Grup Nacionalista-
PSM se n'anirà molt més preocupat ja que, davant aquestes
acusacions, el Govern no pot quedar sense dir qualque cosa
més. Per tant, esperarem la moció subsegüent que esperam
que presenti el Grup Socialista, però també demanam i
pregam que el conseller debati o rebati aquestes acusacions
que hi ha hagut, perquè són coses que jo entenc que són
bastant greus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu Sr.
Andrés Charneco.
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EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para agradecer la
intervención del conseller de Trabajo y Formación, que no hace
más que reiterar el correcto procedimiento que viene siguiendo
su conselleria cuando hay que regular un expediente de
regulación. Nosotros entendemos que es grande el esfuerzo que
está haciendo y prueba de ello es el pacto por la ocupación, que
ha dado lugar a la creación de la Mesa de Diálogo social.
Entendemos que es una línea de trabajo adecuada que, sin duda,
aunque algunos se rían, nos conducirá a la modernización de las
relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma y,
lógicamente, a mantener un clima de entendimiento y armonía
con los agentes sociales. Lo que sí nos extraña -no sé si vendrá
a cuento- es que casos muy similares pasaron hace muy poco
tiempo con otra administración, en el Gobierno central. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, Sr. Diéguez
té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecido está, y no le faltan
motivos, el representante del Grupo Popular de que no haya
dicho nada: más vale guardar silencio administrativo, silencio
administrativo que se ha guardado en todas las resoluciones que
han procedido de estos expedientes. 

Yo he planteado una serie de cuestiones que son las que
interesan. Lo que ha sucedido con Iscomar ya lo hemos
explicado: cómo funcionaba la empresa, la cantidad de
movimientos fraudulentos, unos declarados por sentencia, otros
reconocidos por los inspectores y otros intuidos, todos los
sabemos, todos los conocemos. Esto no es el tema en cuestión,
o sea, no tratamos aquí tanto de reprobar a esa empresa sino de
tratar de entender por qué la Administración autonómica es tan
complaciente con esa empresa. Cuando he oído su intervención,
Sr. Conseller, me he quedado preocupado -en principio usted
tiraba balones fuera- que luego nos dijera que total son 17
trabajadores. Si no lo hace por nosotros hágalo por lo menos
por el Presidente de la Comunidad Autónoma: el otro día nos
dijo que un solo parado le preocupaba muchísimo, uno; 17, son
17 preocupaciones enormes, aunque sean 17 nos hemos de
preocupar, aunque hayan hecho 50.000 expedientes; éste tiene
algo que lo hace especial.

Nos ha dicho que se abrirá un período de negociación y que
dentro de este período de negociación ya veremos; pero si
acaban de subir la empresa a una silla!, cómo van a negociar en
una cierta igualdad de condiciones, o con tranquilidad, o con
normalidad, 17 trabajadores con los contratos suspendidos
durante un año y probablemente otro?, y luego no harán nada.
Mal asunto es éste, mal asunto.

De todas maneras me han quedado una serie de
preguntas que, como bien ha dicho el representante del
PSM, no se han contestado. Yo he preguntado, y lo repito y
me gustaría que se diera una respuesta expresa, si no es
cierto que el Govern conoce sobradamente que la naviera
tiene como objetivo la substitución de trabajadores por
convenio por otros de menor coste social y difícil modo de
actuación colectiva. ¿Lo conoce?; es muy fácil, ¿sí o no?,
¿se conoce o no se conoce?, es una respuesta muy sencilla.
Luego he preguntado una cosa que me preocupa, si no es
cierto que el inspector de trabajo, el Sr. Morey, estuvo
sometido a presión para que modificara su informe; es muy
fácil de decir sí o no, puesto que es un informe muy
llamativo, una descripción totalmente negativa de cara a la
actuación de Iscomar y que, al final, se haga con la boutade
que sale al final indicando que, bueno, ya hay trabajadores
que están en estos barcos, que no hay que poner los que son
propios de la empresa, etc., etc. Y también he dicho al final
y he preguntado y la pregunta era muy clara, muy
importante, -puede decir sí, no o lo que sea- si entre el
Govern balear e Iscomar existe vinculación de intereses y
amistades. Éste es un tema que me preocupa; ¿por qué?,
porque voy al Registro Mercantil y allí encuentro que la
empresa Iscomar tiene como apoderado al Director General
de Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma por un
poder no revocado, por lo menos no consta como revocado.
Esto me preocupa. ¿Está el lobo guardando las ovejas?

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquest debat té la
paraula el conseller de Treball i Formació, Sr. Guillem
Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sr. President. Evidentment em preocupen els 17, un, i
qualsevol treballador que estigui en dificultats, però també
em preocupen 300 treballadors per garantir la futura
viabilitat de feina dins una reordenació del sector marítim.
Pressions, cap ni una. Amiguisme, que jo sàpiga gens ni
mica. Hi ha hagut una revifalla d'injúries i mentides que
s'han dit públicament, que estic disposat a demostrar-ho i
que ho hem de demostrar, i que estic disposat a anar als
tribunals perquè s'aclareixi. Per tant, voldria més seriositat
en aquesta cambra i més atenció als seguiments que
nosaltres feim amb els expedients. Procuram que tots els
expedients que nosaltres, des de que està constituïda la
conselleria, un, exclusivament, ha tengut per part de vostès
aquesta atenció. També m'agradaria fer la pregunta inversa:
per què? A nosaltres ens interessen els 300 treballadors per
continuar fent feina; també els 17. Per tant, hi ha diverses
possibilitats, li he dit, i han triat ells el contenciós
administratiu; els tribunals diran.
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Però és que, a més, li vull dir, vostè que parla de relacions
laborals, que en aquesta comunitat autònoma sortosament hem
creat una cultura del pacte, hem creat una mesa de diàleg social,
hem creat un tribunal de mediació i arbitratge amb els agents
socials més representatius, i aquestes relacions donen fruit.
Nosaltres podem dir que, des del gener al juliol, dins la
Comunitat Autònoma s'han perdut només 5.368 hores quan a
l'Estat s'han perdut 12 milions d'hores. Som la comunitat
autònoma a on hi ha més pau social gràcies a aquest entorn
favorable, perquè les relacions sociolaborals tenguin un bon
futur en aquestes illes, i açò és el que la nostra societat ens
demana, al Govern balear i als agents socials més
representatius, evidentment no a qualque sindicat residual que
en aquestes illes no té res a fer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

IV.- Debat de les esmenes a la totalitat de devolució
presentades al Projecte de llei RGE núm. 1562/97, relatiu a
protecció integral del menor de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, RGE núm. 2554/97, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears i RGE
núm. 2703/97, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Conclòs aquest debat, passam al darrer punt de l'ordre del
dia que fa referència a les esmenes a la totalitat, de devolució,
presentades al Projecte de llei de Protecció integral del menor
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Donat que hi ha dues esmenes a la totalitat, es farà un debat
conjunt. Intervendran, primer, el representant del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, després el representant del Grup
Parlamentari Socialista, i després intervendran els diferents
portaveus dels altres grups per fer referència a les dues esmenes
a la totalitat. 

Per part d'Esquerra Unida té la paraula el seu portaveu, Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Esquerra
Unida presenta una esmena a la totalitat amb petició de
devolució al Govern del Projecte de llei amb una sèrie
d'arguments que passarem a defensar, arguments que són, en
grans trets, en primer lloc la precipitació de la presentació
d'aquesta llei. En segon lloc, la inconcreció en el repartiment de
competències i de responsabilitats entre les administracions
actuants: Govern balear, consells insulars i ajuntaments. En
tercer lloc, la insuficiència dels títols primer i segon d'aquesta
llei, que fan referència a les mesures d'atenció i de prevenció
dels riscs. En quart lloc, la consolidació de l'Oficina de defensa
dels drets del menor, depenent del Govern balear, que aquesta
llei consolida una vegada més. I en cinquè lloc, el
desenvolupament de les mesures ja més concretes de protecció
i de reforma.

És una esmena a la totalitat que pretén que, amb la nova
redacció que pogués sortir, puguin intervenir les institucions
que després han de complir i fer complir aquesta llei; les
entitats, també, que treballen en el camp de la infància i
adolescència. Per tant no és una esmena de devolució en
sentit negatiu, és una esmena de devolució que té un sentit
positiu, i la prova d'aquesta actitud d'Esquerra Unida de les
Illes Balears és que, al costat d'aquesta esmena de
devolució, hi ha també presentades 78 esmenes parcials de
millora, d'enriquiment, de correcció de la Llei en els punts
concrets. Creim que les polítiques que es dirigeixen als
col•lectius més necessitats, més vulnerables en una societat
competitiva i poc solidària com la nostra, han de reunir el
màxim consens possible tant polític, dels grups polítics,
com institucional, perquè no es quedin després en paper en
qüestions que no tenen transcendència perquè no són
aplicables.

La Llei de Protecció integral del menor, que és
necessària per unificar, per reunir tota la legislació, la
normativa que durant aquests anys ha anat apareixent, ens
va presentar precipitadament. Per què deim que es va
presentar precipitadament?, perquè quan es va fer, el mes de
març d'enguany, ens trobàvem en els darrers dies del
mandat del conseller de Funció Pública i Interior, el Sr.
Berastain; eren els darrers moments del mandat del Sr.
Berastain. Van interpretar, i crec que és una interpretació
correcta, que era una espècie de cursa, no només amb
aquesta llei sinó amb altres decisions i normatives, per
deixar els deures fets, per deixar el calaix buit.
Posteriorment, en cosa de pocs mesos, aquesta conselleria
de Funció Pública i Interior -ja em diran vostès que té a
veure una conselleria de Funció Pública i Interior en qüestió
d'atenció a la infància i a l'adolescència- ha conegut uns
altres responsables, uns altres dos responsables. 

La precipitació mai no és bona quan es tracta d'elaborar
lleis que tenen, com a finalitat, perdurar en el temps, i no és
bona quan la presentació també va coincidir amb el debat en
el Parlament del Pla d'atenció a la infància i adolescència en
situació de risc, un pla important, un pla que, no oblidem, es
va aprovar també sense recollir les resolucions que van
presentar altres grups polítics, un pla que per a nosaltres
neix coix, neix malament. No és bona la presentació quan
aquesta s'hauria de realitzar amb o després d'una relectura
del nivell de desenvolupament de la Llei d'acció social que
té quelcom a veure amb aquesta llei i que s'hauria també de
rellegir aquesta llei a la vegada que es parla de la que tenim
entre mans. No és bona quan la presentació coincideix amb
els treballs per al traspàs d'algunes competències de menors
en els consells insulars, i quan veim que en aquestes es
trencarà, possiblement, l'horitzontalitat necessària i quan la
seva dotació no permetrà, als consells insulars, fer front a
les obligacions que la mateixa llei obliga, no he de recordar,
no només el cas a Mallorca, sinó que he de recordar que el
mateix president del Consell Insular de Menorca va declarar
fa pocs dies que si la dotació de la competència de menors
no s'amplia en 25 milions, ara n'hi ha 48 de prevists, si no
s'amplia amb 25 milions per a Menorca, el Consell Insular
de Menorca no acceptarà aquesta competència, paraules del
Sr. Triay, president del Consell Insular de Menorca.
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En aquest estat, la llei es presenta, i no ens hem d'estranyar,
també, que en aquest estat el mateix govern, a través del seu
grup parlamentari o el grup parlamentari en alguns casos per
iniciativa pròpia, del Grup Popular, presenti també un gran
caramull d'esmenes a aquesta llei presentada just uns dies
després, que la carregui d'esmenes a una llei presentada pel
Govern, em sembla que també són una setantena d'esmenes que
s'han presentat.

Un altre element de crítica és la manca de concreció en el
repartiment de competències i de responsabilitats entre les
administracions que actuen en matèria d'infància i adolescència,
Govern balear, consells insulars i ajuntaments, i quan algunes
responsabilitats també es traslladen a entitats i organitzacions
no governamentals que mai no poden ser apèndix de polítiques
de govern, substitutòries de polítiques de govern, àmbits en els
quals diluir les pròpies responsabilitats. Açò és greu quan
l'objecte de la llei, l'article 1 de la llei diu que aquesta llei, el
seu objectiu principal és establir el marc d'actuació coordinada
de les institucions públiques i privades. He comptat 27 vegades
la referència a administracions públiques en general quan es
parla de diferents competències per realitzar tal o qual funció,
sense entrar a determinar en particular quina administració, i he
comptat 22 vegades la referència a òrgan que resulti competent,
òrgan reglamentari competent o conceptes semblants, sense que
hagi pogut esbrinar en tota la llei exactament què serà aquest
òrgan reglamentari competent. Açò és inconcreció al nostre
mode de veure, falta d'una idea clara i precisa de distribució de
competències i responsabilitats, i açò en una qüestió àmplia, tan
àmplia com és aquesta, que basta la llei, en la qual poden actuar
administració estatal, administració de Justícia, administració
autonòmica, administració insular, administració municipal,
s'ha de simplificar, s'ha de raonar i s'ha d'aclarir. I s'ha de deixar
prou establert en la llei perquè l'administrat, la persona
administrada sàpiga a qui s'ha de dirigir, davant qui ha de
reclamar el compliment, i açò és el mínim que es pot exigir a
aquesta llei.

"La protecció del menor en l'àmbit de l'aplicació de la
present llei és competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma", diu la llei, "sense minva de les competències o
facultats que l'administració local tengui en el seu territori",
article 43. Tot territori és a la vegada local i autonòmic, com es
determina aquesta qüestió? La llei ho intenta arranjar així: "Les
administracions locals, en particular els consells insulars i els
ajuntaments o mancomunitats, cooperaran amb la protecció del
menor exercint les facultats o competències que tenguin en
aquesta matèria, els serveis socials, educació, salut, consum,
lleure", etc., en totes aquestes matèries, però, educació, salut,
consum, lleure, també hi actua competencialment el Govern
balear, també hi actua, i, per tant, que es tracta d'una relació de
cooperació únicament?, quin nivell d'exigència de compliment
de la llei es tindrà davant cada administració?, qui determinarà
aquest nivell d'exigència? Si deim que dia 1 de gener del 1998
es traspassarà la protecció de menors als consells insulars, com
quedarà aquesta relació entre Govern balear igual a
competència exclusiva, consells insulars igual a cooperació
amb aquesta competència del Govern balear?, com quedarà
aquesta relació entre administracions? Per exemple, un cas en
particular, com quedarà l'aplicació del Pla integral, si deim que
la competència ha de passar als consells insulars i el Govern
balear es reserva l'aplicació concreta del Pla integral d'atenció
a la infància i adolescència?, hi haurà lògicament una duplicitat
d'actuacions i unes competències o unes responsabilitats
diluïdes dels consells insulars i una confusió quant a aquests.

La boira és la determinació de les competències i de
responsabilitats tan fonamental en un tema com aquest,
continua al llarg de la llei, segons el nostre mode de veure.
Si a l'article 47 ens diuen: "En un termini de sis mesos, el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
acordarà la fórmula organitzativa més apropiada per establir
els serveis públics de protecció de menors a Balears", clar
si un dels grans reptes d'aquesta llei, principal, és establir el
marc d'actuació coordinada de les institucions -article 1,
primer-, el 47 dóna al Govern -no al Parlament-, dóna al
Govern la possibilitat, la facultat de determinar com
s'estableix aquesta actuació coordinada, de quina forma
s'estableix, i creim que és més cosa de la llei, per tant, del
legislatiu, del Parlament balear.

Un altre punt per a nosaltres, ja ho hem dit, inicial de
crítica a aquesta llei, és que el projecte és insuficient en els
títols I i II, el projecte divideix la llei en dos grans blocs
temàtics, el primer seria el de prevenció, atenció, defensa
dels drets universals de la infància i adolescència aplicats a
la nostra comunitat autònoma, i aquest primer bloc, recollit
en els títols I i II, que va de l'article 1 al 42, s'ha de
considerar incomplert. Per començar no es té en compte
l'opinió dels infants i adolescents a l'hora de determinar quin
és l'interès superior, no es té en compte aquest paper dels
infants i adolescents, l'interès que preval sobre altres
interessos. Per començar s'hauria d'aprofundir, creim
nosaltres, en tot allò que són mesures d'atenció precoç,
programes d'estimulació precoç als infants amb dificultats,
un sistema sanitari públic complet, que incorpori
l'odontologia integral, amb l'ortodència i l'òptica, com a
prestacions sota el règim de Seguretat Social, com establir
una xarxa de salut mental infantil i juvenil accessible als
tractaments de les situacions en risc.

Per començar també creim que el dret a l'educació i a la
formació hauria de ser més integral, més complet de com es
presenta, que hem de transformar la cultura de l'esforç que
deia el senyor, molt honorable Jaume Matas al debat de la
setmana passada, en una formació integral i permanent, amb
un sistema educatiu compensador i orientat pels drets
universals de l'infant; en aquest sentit, pensam també que
aquesta llei hauria d'aprofundir en les condicions per les
quals s'assegura el dret a l'educació des del mateix
naixement, des del mateix moment del naixement.
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Hauríem també d'incloure la defensa del dret al joc i al
lleure, que són inexistent al projecte, només hi ha un títol i una
frase, just un paràgraf quant a aquest dret, i promoure les
condicions amb les quals s'accedeix a aquest dret a través de
polítiques municipals i també de polítiques autonòmiques. 

Ben igual que quan a l'article 25 es parla de foment
d'activitats esportives, però res no es diu de com es realitza
aquest foment, res no es diu de com s'afavoreix l'accés en
igualtat de condicions i oportunitats, com s'informen els menors
i els pares i mares, de les característiques de l'esport prèviament
a la decisió d'elegir, com es controlen els mètodes i plans
d'entrenaments perquè respectin la condició física i assegurin
les repercussions positives de la pràctica, perquè no es parla del
compromís i responsabilitat de l'administració per evitar
fenòmens de violència i agressivitats que moltes vegades
sorgeixen i neixen dins la pràctica esportiva o dins el seguiment
d'aquesta pràctica.

Trobam que en aquests aspectes és incompleta. Com també
no es parla, després d'anunciar-ho, de com es fomenta, només
s'anuncia, la realització d'activitats culturals i lúdiques, de quin
compromís s'assoleix i amb quines condicions s'han de
realitzar, perquè no es concreten quines condicions han de tenir
les zones recreatives i els parcs d'atraccions, condicions de
seguretat, de formació, perquè no es parla de l'infant i de
l'adolescent i el dret de gaudir d'un medi ambient urbà i
acceptable.

Trobam que en tots aquests punts, tot el que són els títols I
i II d'aquesta llei, és incomplet i que falta desenvolupar i que
s'hauria de desenvolupar.

També trobam, i és un element de crítica, que dins la llei es
consolida el que és una oficina de defensa dels drets del menor,
nosaltres ho hem dit altres vegades, l'oficina dels drets del
menor ha de ser independent, no pot ser dependent del Govern
com aquesta llei consolida, independent, perquè la
independència és fonamental per assegurar aquesta defensa,
creim que ha de ser independent, lligada, vinculada al futur
funcionament del síndic de greuges, i també com a altres
comunitats autònomes es fa dependent del Parlament de les
Illes Balears, dependent d'una institució com aquesta.

Igualment trobam que falta desenvolupar mesures de
protecció, tot el procediment de tutela i acolliment preadoptiu
és modificable en positiu, per millorar. També opinam que la
llei no presenta una proposta prou completa i en positiu sobre
el tema d'acolliment internacional, que, com ja saben, és una de
les qüestions més complexes, més difícils i de més
repercussions amb què ens troba, També falten les garanties
d'habitabilitat del menor en l'estat d'origen, quan es tracta
d'adopcions internacionals, de la determinació de l'adopció que
respon a l'interès superior del menor i com es fa, com es
determina aquesta qüestió, com es determina també que els
consentiments s'han donat lliurement, tot aquest seguiment de
l'adopció internacional està poc concretat i creim que mal
plantejada en aquesta llei.

I en aquest projecte de llei trobam a faltar la concreció
del finançament de les mesures previstes, una altra qüestió
que nosaltres creim que és important que siguin presents a
les lleis. El contingut essencial mai no pot ser vulnerat per
manca de recursos socials bàsics, lògicament si no es
concreten els mínims exigibles, es compleix el calendari i
es posen terminis als objectius, la llei queda coixa, si no es
determina amb concreció la competència, la responsabilitat
de cada administració, creim que la llei queda coixa.

Per açò nosaltres també trobam a faltar que la mateixa
llei introdueixi la realització d'un informe bianual exterior
i independent que faci el seguiment del compliment
d'aquesta llei i les mesures que aquesta llei preveu, el
compliment del que indica la llei que tenim entre mans, de
protecció integral del menor.

Per açò i per procurar la màxima coordinació entre
administracions i entitats públiques i privades, consideram
també que la llei hauria de preveure, hauria d'establir la
creació d'una comissió balear d'atenció integral al menor, a
la infància i a l'adolescència, amb els objectius de
coordinació de les actuacions de cada administració i de
participació de la societat civil en el desplegament i en el
compliment d'aquesta llei, per informar també
preceptivament aquells projectes de llei, normatives que es
puguin fer al futur.

Per tant, la precipitació, inconcreció de responsabilitats
i competències, insuficiència d'alguns títols, la consolidació
de l'oficina de defensa dels drets del menor, el
desenvolupament de mesures de protecció i reforma, la
manca clara de compromís de finançament i de coordinació
entre les diferents administracions, són qüestions que
nosaltres creim que es podrien millorar a partir d'un text
preparat amb més temps, ja tenint en compte la
transferència de menors als consells insulars, d'infància i
adolescència als consells insulars, tenint en compte el Pla
integral d'atenció a la infància i adolescència en risc, i una
sèrie de qüestions que en el moment de presentar aquesta
llei no es van tenir presents.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per defensar l'esmnena 2703/97,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Tejero.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
"Sobrevivir a la infancia". Recientemente, bajo este epígrafe se
habla de un libro recientemente aparecido, escrito por Flan
Macourt, titulado Las cenizas de Angela, que ganó el pasado
premio Pulitzer, donde se le define como el artista de contar las
miserias con humor. Realmente es recomendable.

¿Qué es lo que realmente preocupa a la infancia? El día,
todos los hechos tienen un día, el día 20 de noviembre, también
celebrado por otra cuestión menos afortunada, se celebra el Día
Mundial de la Infancia, y el 20 de noviembre pasado, un
artículo de la prensa comentaba bajo el título La otra cara de la
infancia, los problemas más tratados en el teléfono del menor,
en tanto por ciento. Vale la pena recordarlo, porque parece que
en determinados momentos, cuando se establece o se promueve
una ley, no nos acordamos de los propios protagonistas o no
nos acordamos de la manera adecuada o de la manera precisa.
Los problemas que los propios infantes comentaban referidos
a ellos mismos eran problemas de afectividad, relación con los
hermanos, malos tratos, relación con los amigos, problemas
escolares, soledad, abusos sexuales, divorcio de los padres,
trastornos de conducta, trastornos de alimentación, abandono,
fugas, embarazo, alcohol y drogas, entre otros.

Hay más análisis hechos en distintos ámbitos desde la
modificación de la estructura y el pensamiento que tienen los
infantes de lo que es la familia, de la propia variación de las
imágenes generacionales, hasta las diferentes modalidades,
entre comillas, de familias. Lo que está claro es que los
problemas de la infancia parece que nos preocupan a todos, y
en esto quiero creer y creo que todos estamos en el mismo
banco.

¿Qué historia tiene la infancia en general? Podríamos hablar
que tiene una historia de este siglo, nada más, pero respecto de
este parlament, nos hemos preocupado de rastrear iniciativas y
hemos hecho una pequeña historia, ya que no es la primera vez
y esperemos que afortunadamente no sea la última que se
debata este tema. En la tercera legislatura hubo doce iniciativas,
diez de las cuales fueron presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista; en lo que va de la cuarta legislatura,
quince iniciativas, de las cuales diez han sido presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista. Vale la pena recordar que en
la tercera legislatura, en marzo de 1995, se aprobaron dos leyes,
la Ley 6 y la Ley 7/1995 por parte de este parlament, a las
cuales el Grupo Parlamentario Socialista presentó un texto
alternativo que fue rechazado y, como veremos más adelante,
nos alegramos, dos años después, de que el texto que presenta
el Govern tenga bastante similitud con aquel texto que presento
el Grupo Parlamentario Socialista dos años atrás.

Estas leyes, haciendo un salto de dos años, para
acercarnos más a la realidad, el día 12 de marzo del presente
año, el exconseller Berastain, una semana antes de dimitir o
que lo dimitieran, comparece para presentarnos esta ley.
Una ley que, si siguiera la argumentación de mi compañero
de grupo, del Sr. Diéguez, respondería al cuarto conseller
que no está presente y al tercer presidente en esta
legislatura. Respecto del conseller yo no sé si una ley del
segundo conseller la admite o la sigue un cuarto conseller
que no está presente, no sé si por interés o porque realmente
no se asuma. Lo que sí que está claro es que la diferencia
entre el tempo de esta ley y la realidad nos da lugar a que
haya una serie de cuestiones que chirrían como después
intentaré demostrar.

Después de marzo del 97, el 15 de mayo de este año, las
resoluciones que se aprobaron del Plan integral 1996-99,
presentado por la Comunidad Autónoma, forman parte del
corpus que este parlament lleva a cabo respecto del
tratamiento con infantes y adolescentes. Pero hay más, en
julio del presente año, terminando en septiembre, de hecho
se acaba todo un proceso, se acaba por ahora, todo un
proceso sobre la Ley de atribución de competencias a los
consells insulares que tendrá una tramitación y un debate
posterior, pero evidentemente también es una piedra o un
ladrillo más a poner en este esquema que estamos
comentando.

Por último, la semana pasada, no sin cierta sorpresa, las
propuestas de resolución 12 y 13 del Grupo Parlamentario
Popular, que se aprobaron lógicamente con los votos del
grupo mayoritaria, eran específicas, relativas al tema de
menores o infantes. A ustedes les gusta más hablar de
menores, a nosotros nos gusta más hablar de infancia y
adolescencia.

¿Cuál es el panorama normativo con el que nos
encontramos en la actualidad? Bastante tupido, panorama
normativo debido a una vorágine en su momento, como
hemos dicho, del segundo conseller del tercer govern, es
decir conseller que, bueno, tuvo una disposición y una
velocidad normativa impresionante ya que creó por decreto
la oficina de defensa del menor, decreto regulador de
adopciones internacionales, reglamento de acogimientos y
adopciones, decreto regulador de entidades colaboradoras,
etc. Esta ley que nosotros entendemos, como ya le dijimos
en su momento, mejora realmente las anteriores leyes, pero
realmente nos preguntamos si después de este panorama
normativo valía la pena esta especie de desorden jerárquico
normativo. En jerarquía normativa, parece ser admitido por
cualquier mínimo estudiante jurista, que primero vienen las
leyes y después los decretos, aquí parece que lo hacemos al
revés, primero vienen los decretos y las leyes vienen y no se
sabe de qué forma en algunos momentos.
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Entramos directamente en la ley. El proyecto de ley al que
presentamos enmienda a la totalidad lo hemos calificado, no lo
podemos descalificar en ningún momento, pero sí que lo
podemos calificar como un proyecto de ley disperso,
contradictorio, apócrifo, ya lo dijimos en su momento porque
parece que el conseller lo asumió, pero aquí nadie sabe quién lo
ha escrito, de hecho parece mentira leyendo el proyecto de ley
cómo un govern de la Comunidad Autónoma puede llegar a
tales niveles de incompetencia a la hora de redactar un proyecto
de ley, simplemente a las pruebas me remito porque está
escrito. Se trata a nuestro entender de improvisación, por un
lado se acelera y por otro lado se lentifica, y por último, como
hemos dicho, podría parecer que existe un nivel de inseguridad
jurídica. 

Esta ley, intentamos sustentar nuestras manifestaciones,
porque esta ley que nosotros en nuestra exposición de motivos
pedimos que se devuelva al Govern, para incorporar aspectos
determinantes, para mejorarla técnicamente que no hace falta
ser muy lince para mejorarla técnicamente y para un ajuste,
como ya se ha comentado específicamente, a las relaciones
entre las administraciones ya que, como hemos dicho,
paralelamente se está tramitando, tanto monta monta tanto, una
ley de atribución de competencias a los consells insulares que
realmente, como he dicho, chirría o choca con determinados
elementos de esta propia ley. De hecho, no hace falta tampoco
hacer un análisis muy exhaustivo para ver que una ley con 119
artículos tiene 239 enmiendas, 239 enmiendas, es decir más del
doble de los artículos, y evidentemente, a nuestro entender, no
son enmiendas de forma, algunas sí, pero otras no, y entre ellas,
el propio grupo mayoritario, el Grupo Popular plantea 78
enmiendas a una ley con un articulado de 119 artículos. Los
comentarios bastan.

Nuestra valoración general de esta ley, aparte de los tres
apartados específicos que hemos dicho, la podríamos resumir,
intentaré hacerlo si tengo oportunidad, en diez apartados. 

En primer lugar, entendemos que debería incorporar
principios como la responsabilidad pública de las
administraciones y la participación de los menores. No está
incorporado. 

En segundo lugar, debería incorporar deberes específicos de
la administración, ya que todas las administraciones públicas
tienen el deber de dar atención inmediata a menores en
situación de desprotección y cuando sea pertinente derivarlo y
proporcionar los recursos adecuados. 

En tercer lugar, debería incorporar derechos no
contemplados y sí recogidos en tratados internacionales, en la
Ley 1/96 de protección jurídica del menor, en la Constitución
Española, etc., por ejemplo, derechos civiles, derechos de
protección a las explotaciones económicas y laborales, derecho
de información, derecho de asociación, derechos que no están
contemplados en este proyecto de ley explícitamente.

En cuarto lugar, entendemos que la administración pública
debería garantizar el acceso, ya que estamos elaborando leyes
de protección, debería a nuestro entender garantizar el acceso
gratuito a determinados servicios como la educación, tiempo
libre, actividades deportivas, etc.

En quinto lugar, respecto de los medios de
comunicación, consideramos que la ley establece unas
líneas, como ya le dijimos al conseller en su momento, unas
líneas de actuación restrictivas y en negativo, cuando, de
hecho entendemos que en una ley de protección siempre se
ha de legislar desde el ámbito positivo.

Llama la atención, como sexto punto, que en el título III
dedicado a los menores en situación de riesgo y desamparo
no queden claras determinadas definiciones y determinadas
cuestiones tales como la definición de situación de riesgo,
quién y cómo se define específicamente cuando un infante
está en situación de riesgo; definición del procedimiento de
intervención, quién, cómo y cuándo interviene, sabemos,
todos lo deberíamos saber, pero si alguno de ustedes no lo
saben, sabemos y, en este caso la representante del Grupo
Popular que intervendrá, sabe perfectamente que hay una
especie muchas veces de escaqueo generalizado, como sería
en terminología castrense de quién resuelve los problemas
o quién define los problemas ante un menos o una menor
que se sitúa en situación de desamparo y se van pudriendo
hasta caer en situaciones realmente graves.

En séptimo lugar, nos sorprende, desde el punto de vista
técnico que el mismo proyecto se remite a artículos de la
normativa que la propia ley después deroga; ejemplo, Ley
7/95, y no se refiere a la Ley 6/95 cuando saben que hay
suspendido al menos un artículo por el Tribunal
Constitucional, por presunta inconstitucionalidad.

En octavo lugar, nos encontramos con una contradicción
flagrante entre el título y contenido, ejemplo, el título IV
habla sobre los menores en situación de conflicto social y
los menores infractores, no encontramos una definición de
cada una de las categorías que encuadran estos dos
apartados.

Como noveno apunte, en el título V, referido a las
relaciones entre las administraciones competentes, la
atribución de competencias obedece a una interpretación, a
nuestro entender, errónea de la Ley de acción social de la
Comunidad Autónoma, no está claro, y se sabe, y lo saben,
y lo hemos dicho por activa y por pasiva y por perifrástica,
la concordancia entre la Ley de acción social y la Ley de
protección de menores, porque no se ponen de acuerdo ni
ustedes, ni el grupo mayoritario, y eso es así. esta dispersión
competencial que da lugar a casos tan paradójicos que las
competencias de menores puedan estar vinculadas a
conselleria de Vicepresidencia, incluso a conselleria de
Hacienda, no sé qué hace la Conselleria de Hacienda
haciendo un estudio sin que se entere la Conselleria de
Función Pública e Interior, esta desvinculación, esta especie
de descoloque competencial ya vendría a ser hora que una
ley marco que se abarca dos años después de haber
aprobado dos leyes en contra de todo el arco parlamentario
no mayoritario, dos años después nada más, parece que no
tiene sentido, la verdad es que no tiene mucho sentido.
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Por último, como décimo apunte, queremos decir que
consideramos que el título VI, de infracciones y sanciones,
tiene un marcado carácter represivo y recaudatorio, infracciones
y sanciones deben tener un carácter fundamentalmente
preventivo, entendemos que nunca represivo. 

En cualquier caso, siempre hemos dicho, el Grupo
Parlamentario Socialista ha dicho que está para mejorar, como
todos, las leyes, no seremos beligerantes, sí que pedimos la
devolución al Gobierno y que no se nos haga mención de que
consideramos esta ley buena, la consideramos mejor que las
que hay, no hacía falta ser muy buena, pero para hablar en
lenguaje como dirían los americanos políticamente correcto,
leeré literalmente: "señoras y señores diputados, sería prudente,
señoras y señores del PP, que tomaran en consideración la
conveniencia de estudiar la posibilidad de convertir en
probabilidad aconsejable el hecho de pensar que sería positivo
para esta comunidad autónoma que pudiera retirarse el texto".
Quizá algún día los menores de hoy, infantes, se lo
agradecerán. Muchas gracias.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre un torn a favor i en
contra d'aquestes dues esmenes a la totalitat. Torns a favor,
grups que hi vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
principi, vàrem valorar positivament el fet que es concentràs en
una sola llei tot el desplegament normatiu sobre menors, però
la veritat és que el contingut d'aquesta llei no ens ha agradat. En
principi, pensàvem que podria ser un instrument útil sobre el
qual treballar i deixar descansar esmenes parcials, però en vista
que s'hi han presentat dues esmenes a la totalitat, ens hi sumam,
hi donarem el nostre suport, perquè pensam que amb nou
redactat seria molt més operativa la feina, apart d'intentar
corregir algunes mancances i qüestions ja més importants, des
del punt de vista conceptual o, si volen, ideològic, que tal
vegada poden sustentar més una esmena a la totalitat com la
que es presenta i, en el nostre cas, el suport a aquestes esmenes
a la totalitat.

Observam, per tant, una sèrie de conceptes poc o gens
definits, o emprats d'una manera ambigua, en aquesta Llei de
protecció dels menors, i, al nostre entendre, s'hi haurien
d'incorporar una sèrie de principis. Per exemple, la
responsabilitat pública de totes les administracions, sense
exclusió. És necessari que en una llei d'aquesta importància
quedi completament assegurada aquesta responsabilitat
administrativa, perfectament delimitada i establir en cada cas
el deure d'actuar immediatament en situació de desprotecció de
menors. Entenem, per tant, que el compromís de les distints
administracions ha d'estar perfectament delimitat, així com que
s'ha de donar una prioritat pressupostària a la política de
menors. Un altre aspecte que hi hem observat són dues
mancances, una a tot el desplegament dels drets civils del
menor, dels drets socials i polítics, reconeguts a les lleis,
reconeguts a tractats internacionals, sense cap excepció ni
distinció; aquest desplegament de drets no està suficientment
contemplat en el text que avui es pren en consideració. Una
altra de les mancances és tota la qüestió de l'explotació
econòmica i laboral dels menors, una cosa que cada dia està
més d'actualitat i que, per tant, és necessari vetllar pel
compliment de la normativa laboral en tot allò que afecti els
menors. Una qüestió que tampoc no aborda suficientment
l'actual text és el tema de la participació dels menors, no es
planteja promoure la participació, la solidaritat social dels

menors, els drets dels menors a ser escoltats en tot allò que
afecti el compliment d'aquesta llei.

Compartim també moltes de les qüestions que han
plantejat el Sr. Tejero i el Sr. Portella en el fet que en el
conjunt de la llei observam una sèrie de conceptes poc o
gens definits, emprats de forma ambigua que afecten tota la
llei. La definició de risc social, distintes contradiccions, en
definitiva, en general, és necessari concretar i definir
l'atribució de competències i les relacions entre les distintes
administracions. Pensam que no només és absurd sinó
totalment inútil entrar en les guerres que aquests darrer
temps hi ha entre distintes administracions.

No s'hi entra tampoc en el tema de conflictes socials,
menors infractors, ni quines són les distintes situacions de
desprotecció i de desemparament, que seria important
definir completament. En quins casos el menor ha de quedar
amb la seva família, en quins, no, i naturalment sempre
cercar i potenciar el primer cas amb un tractament dins la
vida familiar.

També hi veim que les mesures preventives que es
plantegen són molt indefinides; tal vegada, passen a un
segon pla davant les mesures coercitives, i aquí sí que seria
molt perillós si això suposàs que donàs a entendre el
vertader esperit de com entén la política del menors el
Govern de les Illes Balears, si dóna més prioritat a les
mesures coercitives que a les mesures preventives, és a dir,
fa la impressió que l'actual llei té un caràcter més repressiu
que rehabilitador i educatiu.

També hi ha una qüestió de què s'ha parlat, que és
l'Oficina de defensa dels drets dels menors, la qual,
curiosament, s'ha regulat per decret, sense esperar aquesta
llei, tal vegada hagués estat millor esperar un poc, crec que
fins i tot l'anterior conseller de Funció Pública ja va
manifestar els seus dubtes sobre aquest tema.

En definitiva, tornam al principi, entenem que aquest
projecte de llei que s'ha presentat no serveix ni com a
escaleta sobre la qual fer descansar totes les nostres
esmenes i que, tal vegada, aprofitant les idees que s'han
donat en aquest debat, seria molt millor presentar un nou
projecte de llei que tal vegada permetria una tramitació que
redundàs en la qualitat de la llei que hem d'aprovar. El fet
que el Grup Parlamentari Popular presenti un nombre tan
important d'esmenes ja indica també que no està content
amb aquest text legislatiu i, per tant, ens sumam a la
sol•licitud de devolució de Govern, no perquè no creguem
necessària aquesta llei, és imprescindible, però ja que hi
som, es pot millorar bastant. Moltes gràcies.



3514 DIARI DE SESSIONS / Núm. 83 / 14 d'octubre del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torns a favor de la proposició
de llei i en contra de les esmenes a la totalitat.

Sra. Carlota Alberola, té la paraula.

Per part del Grup Mixt... És en contra de les dues esmenes
a la totalitat. Té vostè la paraula, Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Les
esmenes a la totalitat són aquelles que tracten sobre
l'oportunitat, els principis o l'esperit del projecte de llei i que
postulen la seva devolució al Govern de la Comunitat
Autònoma o postulen un text alternatiu al del projecte. No s'ha
presentat cap text alternatiu al del projecte, i jo pens que és
oportú i necessari tenir ja una llei de protecció integral dels
menors. L'esperit d'aquest projecte de llei és bo, sempre,
evidentment, millorable el seu contingut, però millora que es
podrà fer en ponència, en presentar-hi les esmenes
corresponents.

Avui aquí ens trobam, per tant, per al debat de dues esmenes
a la totalitat que demanen la devolució al Govern de la nostra
comunitat d'aquest projecte. L'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears preveia la possibilitat que la nostra comunitat autònoma
tengués competències en matèria d'institucions públiques de
tutela i protecció de menors. Aquesta competència va ser
transferida a la nostra comunitat per Llei 9/92, i a partir d'ella
la nostra comunitat té la competència exclusiva en aquesta
matèria.

La consideració social del menor que hi ha avui és diferent
de la que hi havia abans, ja que avui se li dóna un protagonisme
i una entitat social que s'ha de reflectir en l'ordenament jurídic.
Aquest reflex, el podem trobar a diversos llocs, com són els
textos internacionals, entre els quals destacam la Declaració
universal dels drets de la infància, de novembre del 59, i la
Convenció dels drets dels infants, de novembre del 89; la
regulació estatal, amb la recent Llei orgànica 1/95, de protecció
jurídica del menor, i la regulació de les distintes comunitats
autònomes, que dóna un nou impuls als drets del menor. La
nostra comunitat compta amb dues llei importants, que són la
Llei 6/95, i la 7/95, de guàrdia i protecció del menor
desemparat, i l'altra és la que fa referència a l'aplicació de
mesures judicials.

La nostra comunitat, per tant, no pot deixar de
reconèixer jurídicament el paper social del menor, i amb
aquest projecte de llei que avui ens ocupa s'intenten recollir
les matèries que tenen incidència en els menors i en les
quals la nostra comunitat té alguna competència. Aquest
projecte, pens que va més enllà de les dues llei aprovades,
la 6/95 i 7/95, esmentades, i intenta garantir la capacitat dels
menors per poder exercir els drets que el conjunt de
l'ordenament jurídic els atorga en ser un instrument útil per
millorar la vida dels menors de la nostra comunitat, en
especial dels més necessitats. 

S'ha d'intentar que els nostres menors tenguin la
possibilitat de créixer i viure en una societat que garanteixi
plenament el seu desenvolupament. Serà necessària qualque
cosa més que lleis, serà necessària la sensibilitat col•lectiva,
la racionalització administrativa, la investigació i avaluació
cada vegada més rigorosa, la formació continuada dels
professionals que hi fan feina, etc., però sobretot és
necessària la responsabilitat política que permeti destinar-hi
mes recursos i tots els esforços necessaris, ja que només així
podrà avançar cap a una justícia de menors que contribueixi
a rehabilitar uns al•lots i joves que cada cop són més
responsables i menys víctimes.

Per tot això, creim que aquest projecte de llei és una
passa endavant en el tema de la protecció de menors a la
nostra comunitat, que aquest projecte no ha de ser remès al
Govern, perquè, com s'ha dit aquí, és un projecte que és
molt millor que els altres dos que es varen aprovar i que, per
tant, jo crec que, en ponència, amb les esmenes presentades
per tots els grups hi millorarem el seu contingut i tendrem
ja d'una forma definitiva un projecte integral de la protecció
dels menors de la nostra comunitat autònoma. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Carlota
Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. En gener de 1994 la nostra comunitat autònoma va
rebre la transferència en matèria de menors. Tal com es diu
a l'exposició de motius del projecte de llei que avui ens
ocupa sobre la protecció integral del menor, el Parlament de
les Illes Balears va aprovar, per tal d'establir un marc jurídic
de les competències assumides, la Llei 6/1995, d'actuació de
la Comunitat Autònoma en aplicació de les mesures
judicials sobre menors infractors, i la Llei 7/1995, de
guàrdia i protecció de menors desemparats. Un any més
tard, la Llei orgànica 1/96, de 15 de gener, renova
l'ordenació jurídica en matèria de menors dins l'àmbit
estatal. Ara el Govern, i dins el marc legislatiu que li és
propi, vol actualitzar les nostres lleis i la 7/95, per tal
d'adaptar-les a la Llei orgànica 1/96 i als convenis
internacionals ratificats per Espanya, amb especial
referència a la Convenció de Nacions Unides dels drets del
nin i la Carta Europea dels drets a la infància. El Govern vol
així determinar en un marc legal que des de l'ordenament
jurídic autonòmic pugui garantir als menors els drets que
l'ordenament jurídic, en el seu conjunt, els atorga i establir
els nivells de benestar per a la correcta evolució de la seva
personalitat.
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El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i el Grup
Parlamentari Socialista presenta una esmena a la totalitat, de
devolució, al Projecte de llei de protecció integral del menor.
els motius que els dos grups exposen per a la seva devolució els
fonamenten en diferents punts i motivacions. Des del nostre
grup ja els podem manifestar que no ens consideram en una
oposició tan frontal com per demanar la devolució al Govern
d'aquest projecte de llei.

Em permetran que agrupi aquests punts o aquestes diferents
motivacions.

On vostès troben inconcreció en el repartiment de
competències entre les administracions autonòmiques, els
podem dir que ens hem basat o que el Govern, en presentar
aquest text, s'ha basat en la Llei d'acció social, on hi ha una
distribució d'aquestes competències, i també cal recordar que
la pròpia Llei de bases de règim local també determina unes
competències als ajuntaments. Quant que part d'aquesta
inconcreció que al llarg de tot el text pot semblar que es
manifesti, també vostè saben, i com s'ha exposat aquí per part
dels diferents portaveus, que hi ha pendent de tramitació la Llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
menors, per tant, també des del Govern s'ha deixat un marge o
ventall de possibilitats obert perquè després, en fase de
ponència de la llei, s'hi puguin regular. També els podria
remetre al títol cinquè, on es defineixen les relacions entre
aquestes diferents administracions i aquest ordenament i
relacions entre administracions, també és objecte de la llei en
actuacions coordinades entre administracions i entitats
privades, amb el fonament jurídic d'aquesta mateixa Llei
d'acció social i la Llei de bases de règim local. Respecte de la
insuficiència que vostès diuen que hi ha sobre els títols primer
i segon per complir amb la integralitat, doncs, poden trobar
perfectament i clarament definit en el títol I, article primer, que
la llei té per objecte garantir la protecció integral dels menors,
i en el títol II hi han 35 articles que defineixen tots els
conceptes de protecció integral, protecció i promoció de la
salut, prevenció i informació, hospitalització, intervencions;
quant a educació i cultura, es garanteix ensenyament bàsic,
educació especial, suport a la inserció social, foment
d'iniciatives, promoció de la cultura, dret al lleure, foment
d'activitats esportives, acció comunitària, control de la
publicitat als mitjans de comunicació i espectacle, protecció en
matèria de consum, actuacions preventives per tal d'evitar el
consum de drogues, prevenció de la possible addicció a sectes.

Si tal vegada vostès hi troben a faltar qualque element,
també és un tema que es pot debatre en la fase de ponència
de la llei. Per exemple, s'ha parlat de la protecció a la
infància o al menor de l'explotació laboral, hi ha lleis a
nivell estatal que són d'aplicació per a totes les comunitats
i, per tant, no importa baixar tant a nivell de legislació
autonòmica.

Un punt interessant a debatre que el portaveu d'Esquerra
Unida ha comentat és el tercer de la seva esmena, que seria
l'Oficina de defensa dels menors, on a vegades s'utilitzen
unes expressions que poden semblar fins i tot inculpatòries.
Afirmen que es vulnera el principi d'independència. Li
voldríem dir que hauríem d'aclarir molt bé aquest punt.
Efectivament, existeix arreu de l'estat i a diversos països
europeus que per complir amb la defensa dels drets del
menor s'empren figures, des d'un lletrat especialitzat en
tema de menors a la creació de les oficines de defensa del
menor, fins a figures de comissionats parlamentaris, que és
el model que vostès defensen, també el defensa el Grup
Nacionalista-PSM, i trob que en diferents comissions el
Grup Socialista també l'ha defensat. Però tant el Govern
com el nostre grup pensam que l'Oficina de defensa del
menor és un model positiu, és una figura bona, que gaudeix
d'una naturalesa i d'una incardinació administrativa amb la
suficient independència, té una autonomia funcional, el seu
director ha de complir una sèrie de requisits sobre
incompatibilitats, i té unes competències semblants als
comissionats parlamentaris. També hem de dir respecte dels
comissionats parlamentaris que tenen autoritas, però no
tenen potestas, o sigui, no podrien aplicar el règim
sancionador, i gràcies a aquest decret pel qual es va aprovar
l'Oficina de drets del menor, encara que sigui una figura
sobre la qual puguem discutir o que no la trobin tan viable,
almanco existeix i garanteix no solament que no es vulnerin
els drets dels menors sinó també garanteix la coordinació
entre les administracions i fins i tot la supervisió de les
administracions públiques i les entitats privades que són
entitats col•laboradores amb l'Administració. Per tant,
també nosaltres estaríem d'acord, el nostre grup, a donar
suport a un comissionat parlamentari, però vostè saben que
s'ha aprovat el Síndic de Greuges per a la nostra comunitat,
i tal vegada, quan es posi en funcionament, es podria pensar
en la possibilitat d'una figura adjunta, el defensor del menor,
a aquest Síndic de Greuges. No creiem que siguin uns
elements tan insalvables com per dir que es vulnera aquesta
independència, o sigui, tampoc no hi tendríem cap
inconvenient, però almanco queda garantit que a través
d'aquesta Oficina de drets del menor els drets dels menor no
es vulnerin.
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Tant el Govern com el nostre grup, quan es parla de qui té
la potestat per desenvolupar aquestes polítiques pedagògiques
i de prevenció, els hem de recordar que les lleis són genèriques
i que després de la seva aprovació vénen els decrets que la
desenvolupen. Respecte de la prevenció, vostès saben que
justament és un punt que està perfectament desenvolupat i que
es va aprovar pel nostre parlament amb el Pla d'atenció a la
infància i adolescència amb risc, que dins els seus programes es
despleguen objectius i accions per tal de garantir aquesta
prevenció, va un poc en la línia del que comentava el Grup
Nacionalista-PSM, que no hi estava d'acord, en aquest sentit,
que es vigilava més la part de menors infractors que la part
d'assistència o part preventiva; doncs, també és un pla que ha
estat aprovat per aquest parlament.

Hem de dir també que, apart d'aquest pla que es va aprovar,
també hi ha decrets aprovats que regulen molts dels punts a què
vostès han fet esment, per exemple, el Decret 187/96,
d'habilitació d'entitats col•laboradores en matèria d'adopció
internacional, el Decret 16/97, de creació de l'Oficina de
defensa dels drets del menor, i el Decret 46/97, per a
l'acreditació d'entitats col•laboradores en matèria de guarda de
menors i integració familiar.

Respecte del punt vuitè que havia exposat el portaveu
d'Esquerra Unida, no pens que vostè trobi arreu de l'Estat cap
llei que estigui quantificada, excepte la Llei de pressupostos;
per tant, pensam que no seria adient que una llei estigui
quantificada.

Per tant, nosaltres valoram molt positivament, des del nostre
grup, aquesta iniciativa legislativa del Govern. Com els hem
dit, no donarem suport a les esmenes a la totalitat, de devolució.
Sí que voldríem també recalcar un poc al Grup Parlamentari
Socialista o pràcticament per a tots els grups que han fet esment
que curiosament s'han aprovat decrets abans d'aprovar-se el
projecte de llei, però els decrets que no estan en contraposició
amb un text de llei no l'invaliden, aquesta llei.

Tal vegada, vostès hi poden donar la volta, però el que sí
que és cert és que només fa tres anys que aquesta comunitat
autònoma va darrera les competències en matèria de menors, i
el que sí que és cert és que al cap d'un any ja es van regular
dues lleis per regular la matèria de menors dins el marc jurídic
de la nostra comunitat autònoma i que, ara com que es va
aprovar una llei a nivell estatal, l'1/96, s'ha adaptat aquesta llei
a la Carta Europea i a la Convenció dels drets de la infància;
per tant, ens sorprèn un poc que vostès diguin que és una llei
que s'ha fet tan malament, perquè segueix totes les indicacions
i totes aquestes normatives que són de caire estatal.

Sí que els voldríem demanar que, atès que el nostre grup no
valora aquestes esmenes que vostès han fet d'una manera
frontal i que no hi estan tan oposades, pensam que podem tenir
molts punts de trobada i d'encontre en la fase de tràmit
parlamentari, en la ponència, i que podrem, tots els grups,
introduir esmenes que matisi i que millorin el text inicial.
Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Encara que fos només per una
qüestió de... Esperaré un moment, perquè la portaveu del
Grup Popular volia seguir la intervenció.

Jo supòs que l'absència de la Sra. Pilar Ferrer, qui no té
l'obligació de ser aquí, consellera de Funció Pública i
Interior, serà raonada, no la Sra. Pilar Ferrer membre de la
Mesa del Parlament, sinó de la Sra. Pilar Ferrer consellera
de Funció Pública i Interior, serà raonada, perquè entendria
que seria positiu que, quan debatem dues esmenes a la
totalitat a una llei que presenta, que defensa la seva
conselleria, l'interès per fer-ne el seguiment, per saber què
n'opinen el grup, quines posicions hi ha, creim que és
important, i no en dubt, tenc la voluntat de creure-ho, que la
no presència seva serà per motiu prou fort, si no, seria greu,
al nostre mode de veure-ho.

Encara que fos per una qüestió de procediment, d'ajudar
el Parlament a la seva feina, els grups parlamentaris a fer la
seva feina, quan a una llei, al poc temps de ser presentada,
el propi Govern a través del Grup Parlamentari Popular hi
presenta 78 esmenes de correcció, ja el projecte de llei
inicial, sobre el qual han fet feina els grups parlamentaris
amb esmenes parcials, queda desdit, queda sense realitat,
queda desdibuixat, i, per tant, ja no fem feina sobre el
projecte de llei inicial, sinó sobre el projecte de llei 78
vegades esmenats pel propi grup popular. Només per una
qüestió de procediment, d'estalviar feina, d'ajudar a agilitar
tràmits, donar aquest projecte de llei al Govern, que el
Govern assumeixi les 78 esmenes del Grup Popular, que
rectifiqui, que millori ja de principi el contingut de la llei,
fins i tot si el Grup d'Esquerra Unida troba que n'ha
d'assumir algunes, que ja les assumeixi o que les inclogui
directament, presenti ja un projecte de llei incorporant-hi
aquestes correccions, ens permetria a tots fer més bona
feina, perquè, en cas contrari, és clar, estam treballant sobre
una llei feble i desdibuixada. Açò per una altra banda.

Nosaltres hem d'agrair al servei de documentació que
ens dóna els projectes de llei, sobretot aquells que provenen
de la Conselleria de Funció Pública i Interior, decrets,
projectes de llei, normativa que els acompanya, d'altres
lleis, documentació important, altres lleis només vénen
acompanyades ja en tràmit de ponència, però és costum de
la Conselleria de Funció Pública i Interior acompanyar-les
des del moment inicial i estalviar la feina dels grups
parlamentaris.
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Comparant aquest projecte de llei de Balears, és un projecte
de llei que es basa, creim nosaltres, principalment amb el
projecte de llei existent a Catalunya, que la mare és la Llei de
protecció integral del menor, de la infància i adolescència de
Catalunya, és una mare, però és una mare reduïda. S'ha reduït
tot el que són capítol I i II, títols I i II, sobretot d'aquell projecte
de llei, perquè, Sra. portaveu del Grup Popular, diu que els
títols parlen, que els títols i els articles i l'encapçalament de
cada capítol en parlen, però no es desenvolupa com s'hauria de
desenvolupar, amb l'amplitud i l'abast que hauria de tenir, amb
elements importants que ni tan sols són presents en el nostre
projecte de llei, i és clar si fas la comparança, què és el que s'ha
eliminat d'un projecte a l'altre, s'hi nota aquesta eliminació
d'elements molt importants, en tot el que seria atenció integral
de situar el menor en el món, que estam a les Illes Balears,
situar quina és la societat nostra i com aquesta societat es
comporta o té atenció amb vista als infants o adolescents.
Nosaltres empram "menors" no perquè considerem millor el
concepte, hem de parlar, sempre que puguem, d'infància i
adolescència, però, és clar, l'estalvi lèxic que tenim costum de
fer els humans..., solem emprar moltes vegades el concepte
"menors" quan no l'hauríem d'emprar.

Nosaltres creim ho recalcam, que no hi ha especificat quin
és el compromís, quina és la responsabilitat de cada
administració, i vostè mateixa ho ha dit, la portaveu del Grup
Popular ho ha dit, "teniu en compte que s'està tramitant la Llei
de traspàs de competències als consells insulars i que açò
afectarà les competències de cada part". Lògicament, aquesta
llei d'atribució de competències de menors als consells insulars
afectarà la llei de què discutim, afectarà l'articulat de la llei, a
posteriori, a priori, seria millor que l'afectés a priori, que es
tengués en compte a priori aquesta afectació, perquè, apart
d'açò, apart que afectarà l'atribució de competències, hi ha un
altre element, que és el Pla d'atenció a la infància i adolescència
amb risc, del qual es reserva el Govern una sèrie d'actuacions
concretes, una sèrie d'actuacions concretes, l'aplicació d'aquest
pla. Si els consells tenen la responsabilitat, per llei, d'una sèrie
d'obligacions, però el Govern balear es reserva les dotacions
econòmiques, la capacitat econòmica d'intervenir a partir dels
plans integrals, d'aquest pla integral en concret que reserva el
Govern balear en l'atribució..., en aquesta llei d'atribució de
competències, lògicament hi pot haver un conflicte, un
conflicte important entre les administracions, i hem d'intentar
que la llei eviti aquests conflictes, perquè si el punt u de la llei,
el principal, és establir el marc coordinat de relació del que fan
les administracions amb vista als al•lots i als adolescents, ho
hem de tenir en compte, és el punt més important i és el punt
per allà on serra, per allà on falla aquesta llei.

Jo crec que només per açò, per aquest element, seria
necessària la devolució, i que seria important, ja saben
vostès que els grups interposants de la proposta de la moció,
d'aquesta esmena a la totalitat, no han presentat text
alternatiu, perquè consideram que la llei és necessària, que
la llei té elements la importància dels quals comprenem
nosaltres, i en positiu, i, per tant, és més amb aquesta
pràctica posterior que vindrà que se solucionaria i que hi
faríem endavant, i que faríem més via amb una devolució i
amb una nova redacció, la qual permetria a tots els grups
una millor feina.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Javier Tejero, té vostè la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
només vull fer tres o quatre consideracions. La Sra.
Alberola ha dit, en diferents moments, que primer està la
llei i després els decrets; estam d'acord, hi ha una cosa que
es diu jerarquia normativa: hauria de ser primer la llei i
després els decrets.

Una qüestió que s'ha esmentat, també, és que una llei no
pot explicitar pressupostàriament, només la Llei de
Pressuposts, però, una llei de protecció a la infància i a
l'adolescència, n'hi ha que expliciten el que es diu prioritat
pressupostària, és a dir, que es doni prioritat pressupostària
a l'hora de fer els pressuposts de cada any.

Un altre apartat que ha comentat, que després no
hauríem de penjar-nos tantes medalles, és que tenim les
competències des del 94 i mira què hem fet. Jo encara
record l'any 92 -si no ho record malament- quan era
consellera responsable de menors la Sra. Estaràs, que ella va
prometre la Llei integral del menor, abans de les
competències, i miri quan ha arribat. Encara que ho record
i està escrit en el Diari de Sessions. 

Una altra qüestió és la qüestió de la realitat. Jo només li
diré, sense fer alarmisme, quatre o cinc retalls de premsa
agafat, no li diré a l'atzar perquè no és a l'atzar, però agafats
el darrer any. Primer: "Los educadores de calle denunciarán
al Govern ante el Juzgado de Menores", agost del 96.
"Plataforma per a la defensa del menor es manifesta
radicalment en contra de la Oficina del Defensor del
menor", abril del 97. "Menores interviene en 80 nuevos casos
cada año en las Pitiusas". "Cada vez que defiendes a un menor
te estás buscando a un enemigo. Defensor del menor de la
Comunidad de Madrid, Javier Hurra", febrer del 97. "Son
Dureta constata un incremento de intentos de suicidio en niños
de 12 años", abril del 97. "Ferrer cree que se necesitará un
centro de seguridad para jóvenes conflictivos de 16 a 18
años", maig del 97. "Los menores infractores trabajarán para
sus pueblos", juny del 97. No crec que sigui un panorama...
I per acabar un petit comentari que diu: "La Oficina de
Defensa del menor, seis meses funcionando al ralentí", agost
del 97. Això és el panorama que tenim ara mateix. 
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Si això, independentment del fet que, com li hem dit, no ens
mostram radicalment contraris a aquest text i així ho hem
manifestat, però si això i tot el que s'ha comentat, tenint en
compte que el mateix grup fa tantes esmenes quasi com a
articles, no fa repensar que una llei proposada per un conseller
i que l'han d'assumir dues conselleres, és a dir, un altre
conseller i després una consellera, és a dir, en un any duim tres
consellers en la mateixa cartera, si això no és suficient, des del
nostre punt de vista, a part dels arguments que s'han dit, per
intentar refer aquesta llei, idò, no ho sé. De tota manera
nosaltres col•laborarem com sempre ho hem fet. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres intervencions? Sra.
Carlota, té vostè la paraula. Sra. Alberola, té vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull dir al
portaveu d'Esquerra Unida que la Sra. Consellera de la Funció
Pública i Interior, evidentment, té un motiu més que justificat
per no trobar-se avui aquí, en aquesta cambra, i és que ha estat
convocada pel Ministeri d'Administracions Públiques; si no pot
estar ben segur que seria aquí. Respecte al que vostè
comentava, també, i altres grups, sobre les esmenes que el Grup
Parlamentari Popular, que dóna suport al Govern, ha presentat,
hem comentat que la majoria d'aquestes esmenes són de
contingut formal, que no afecta el seu contingut, i encara que
fos així, un projecte de llei regula una matèria -i més la que ens
ocupa- que és precisament per açò, perquè hi ha la fase de
ponència, per poder presentar totes les esmenes que tots els
grups considerin per millorar aquest text. 

Llavors, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista ara ha
fet esment d'una sèrie de retalls de premsa dels problemes que
hi ha a la nostra comunitat autònoma en matèria de menors. És
evident, que hi ha problemes, és per açò que hem de regular
dins el nostre marc jurídic, ja que tenim la competència per
regular tots aquests aspectes. I, evidentment, no hem fet cap
tipus de triomfalisme, Sr. Tejero, quan hem dit que la nostra
comunitat va rebre les competències en matèria de menors per
part del Govern de l'Estat; evidentment va ser l'any 1994 i, en
aquests tres anys, el que li hem dit és que hem tingut dues lleis
autonòmiques que tampoc no són tan negatives, però vostè sap
que hi ha la voluntat, per part del Govern de la nostra
comunitat, d'ordenar-ho jurídicament, i el fet que ara se'n faci
una de nova, al cap de dos anys, no és gratuït, sinó que jo he
comentat, al principi de la nostra intervenció, que la Llei
Orgànica 1/96 havia estat aprovada just un any després, que
feia moltíssimes aportacions, sobretot en el que són
convencions de caràcter internacional, i que ara és voluntat del
Govern no refondre aquestes dues lleis, sinó ampliar-la i
millorar-la, i simplement aquesta circumstància, que sí que és
cert que per normativa jurídica primer s'aprova una llei i
després es desenvolupa, en el nostre cas ha estat, no el contrari,
sinó que s'han desenvolupat uns decrets que no invaliden en
absolut que ara es pugui aprovar un projecte de llei per part del
Govern, en absolut. És ver que no és habitual, però tampoc és
il•legal. Per tant pens que el Govern es pot felicitar que, en
aquests tres anys que fa que té les competències, hagi
desenvolupat tots aquests decrets i que hi hagi una llei que ens
possibilitarà estar dins la normativa adaptada totalment a la Llei
Orgànica i a totes les normatives europees i internacionals.

I llavors torn a insistir, per part del nostre grup i per part
del Govern, perquè així m'ho va manifestar la Sra.
Consellera responsable, en el fet que no hi ha cap problema
perquè durant la fase de tramitació parlamentària a la
ponència puguem fer tot tipus d'esmenes i aportacions, però
hem de recordar -i torn a insistir- que una llei és genèrica i
que no hi pot haver tot un desenvolupament dins aquesta
llei, sinó que es farà a posteriori, però que en totes les
esmenes i totes les aportacions que facin tots els grups que
conformen aquesta cambra, evidentment, s'intentarà arribar
al màxim de consens, tant per part de la Sra. Consellera, que
així m'ho va anunciar, com per part del nostre grup. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Conclòs el debat, passam
a la votació. Farem la votació conjunta de les dues esmenes
a la totalitat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes a la totalitat, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 30. Queden rebutjades
aquestes dues esmenes a la totalitat i, per tant, continuarà la
tramitació del Projecte de llei de Protecció integrals dels
menors.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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