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EL SR. PRESIDENT:

Els prec disculpin el retard que sempre causes no
voluntàries produeixen a una persona, vos deman disculpes per
això.

Començam aquesta sessió de la Comissió d'assumptes
institucionals amb una pregunta... Primerament, substitucions,
per favor.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Damià Pons substitueix Francesc Antich.

I.1) Pregunta RGE núm. 1913/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a remissió al Govern de la memòria de gestió de
les competències d'urbanisme i habitabilitat
 

I.2) Pregunta RGE núm. 1914/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a remissió al Parlament de la comunicació
referida a la gestió de les competències d'urbanisme i
habitabilitat transferides als consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta es del Sr. Orfila i Pons, sobre remissió al
Govern de la memòria de gestió de les competències en
urbanisme i habitabilitat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Per una qüestió d'ordre, Sr. President, si m'ho permet,
unificaria les dues preguntes i tendríem així un únic debat.
D'acord?

Tenc la paraula, no? Gràcies, Sr. President.

L'article 24 de la Llei de consells insulars estableix la
necessitat que dins el primer trimestre de cada any es remeti per
part de cada un dels consells insulars al Govern una memòria
relativa a la gestió de les competències transferides per llei als
consells insulars de l'any anterior. Vull significar en primer lloc
que aquesta pregunta la vam formular dia 18 de juliol de l'any
95 -un dia assenyalat, el 18 de juliol- i que, evidentment, en
aquest moment ja una part ha estat contestada, fins i tot amb
una resposta escrita per part del Govern i que no tenen
l'actualitat ara que podrien tenir, en part, en part. És clar que
nosaltres demanàvem quins consells no han remès encara al
Govern la memòria de la gestió de les competències en
urbanisme i habitabilitat, referides al 93, i és evident que açò ja
s'ha fet, s'ha fet amb molt de retard, nosaltres tenim una
resposta de Presidència on queda clar que el Consell Insular de
Menorca la va remetre dia 5 d'abril del 95... Aquestes eren les
del 94, les del 94, les del 93 s'hi van remetre un poc abans, però
també demanàvem per les del 94. Dia 5 d'abril del 95 s'hi va
remetre la de Menorca, dia 15 de juny del 95, s'hi va remetre la
de Mallorca i dia 16 d'octubre del 95, la d'Eivissa i Formentera
amb un complement de la documentació, que no s'hi va remetre
fins dia 23 de novembre de l'any 1995.

La nostra pregunta anava en un sentit, i crec que la
vicepresidenta em permetrà que la faci de forma més
genèrica: Quines actuacions duu a terme el Govern per fer
que els consells insulars compleixin allò que disposa la Llei
5/1989, de consells insulars, pel que fa a la remissió
d'aquestes memòries. El fet és que si no s'hi remeten dins el
termini que la llei marca, quan es produeix el debat sobre el
contingut en el Parlament, a partir de la comunicació que el
Govern remet a aquesta cambra, han perdut actualitat i no
es poden prendre ja mesures que signifiquin la correcció de
determinats errors o problemes que es puguin haver donat
en la gestió d'aquestes competències.

Per tant, Sra. Vicepresidenta, s'han remès les memòries,
no les d'urbanisme, sinó les de les altres competències que
tenen els consells insulars, que tenien, que executaven ja
l'any 1994, concretament les de règim local, oficines
d'informació turística i assistència social?, s'han remès ja
per part dels consells?, en quina data?, i en qualsevol cas,
quan el Govern remetrà la comunicació referida a aquestes?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta,. té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, efectivament, la
pregunta  ha migcaducat, perquè la memòria del 93, si no ho
record malament, va ser debatuda ja en plenari, en aquell
famós plenari que es va haver de suspendre pel comunicat,
i les memòries del 94 varen anar, la comunicació, al Consell
de Govern de la setmana passada i crec que, si no avui,
demà, entraran en aquest parlament i supòs que ja marcarà
l'òrgan (...) d'aquest parlament quin dia hi haurà el debat.
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En relació amb les altres memòries, també en breu entraran
en el Parlament. Hem estat pendents no tan sols de les remeses
pels consells insulars, sinó també, a més a més, fer aquest
comunicat, perquè és allò que marca l'article 24 de la Llei; són
dues obligacions, una és remetre les memòries i l'altra, fer els
comunicats. en un termini de menys de deu dies jo crec que pot
ser aquí tot el tema d'acció social, el d'oficines d'informació
turística i el de règim local. Li diré que el Govern no té res a dir
quan hi ha una llei, com és la Llei de consells insulars, que
imposa unes obligacions als consells insulars i també al
Govern. L'obligació que tenen els consells insulars és remetre
aquesta memòria, és una cosa que tots els consells insulars
saben i l'obligació del govern és fer el comunicat un cop rebuda
aquella memòria. És ben cert que hi ha uns terminis i que es
van complint dins la mesura de les possibilitats. En qualsevol
cas, li diré que ja el Sr. Marí i Calbet en el debat de dia 14 de
novembre del 95 va exposar la dificultat, un poquet, d'aquest
article 24, tan curiós, com que un conseller ha de venir a
explicar unes memòries sobre una cosa que han fet els consells
insulars. en definitiva, és una cosa que diu la llei que hem de
fer, però sí que a la millor els grups ens haurien de plantejar si
és el sistema més adient, tal com va marcar el Sr. Marí en la
seva intervenció de dia 14 de l'any passat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, jo estic
convençut que hi han problemes perquè es compleixi la llei, pel
que fa als terminis, i concretament que ho faci el Govern, el
Govern no ho pot fer mentre no ha rebut les comunicacions dels
consells insulars, i açò l'hauria d'obligar d'alguna manera a
instar els consells insulars, quan veuen que aquests no remeten
les memòries dins els terminis que els marca la llei, que ho
facin. Per tant, crec que aquí el Govern hauria d'assumir
aquesta "com una obligació", exigir-la als consells insulars,
instar-los que compleixin allò que diu la llei, perquè
l'incompliment dels consells insulars implica després un
incompliment per part del Govern a l'hora de remetre aquestes
comunicacions. Pensi que estam parlant que ara remetran les
comunicacions referides a la gestió de l'any 1994, açò vol dir
que es debatran, com prest, dins el mes d'abril de l'any 1996.
Per tant, quines correccions s'hauran dut a terme dins l'any 95?
Cap, i dins l'any 96? Poquíssimes. Per tant, arriben molt tard.

Nosaltres vam proposar en el seu moment la necessitat
de fer una comissió o una ponència que fes una reflexió
conjunta al Parlament, amb composició de tots els grups
parlamentaris, evidentment, sobre les possibilitats de
modificar la Llei de consells insulars, pel que fa no només
al compliment de l'article 24 i dels terminis per remetre
aquestes memòries i la comunicació del Govern, sinó també
pel que fa a més elements, i el Grup Popular va trobar que
no era oportú fer-ho. Per tant, sentint les seves paraules,
podria pensar que hi pot haver una modificació de parer i a
nosaltres ens agradaria molt que des del grup majoritari en
aquesta cambra, s'impulsés aquesta reflexió, perquè de la
manera més consensuada possible es reflexionés sobre el
contingut de la Llei de consells insulars i les dificultats del
seu compliment, que, com li'n deia, no es refereixen
únicament a l'article 24, sinó també a alguns altres.

El que és un fet és, Sra. Vicepresidenta, que
l'incompliment dels terminis per part de les administracions
dóna una mala imatge d'aquestes davant la ciutadania. Quan
un ciutadà no compleix amb els terminis que marca la llei
per qualsevol cosa, a l'hora d'haver de pagar uns determinats
imposts, a l'hora de demanar o sol•licitar un ajut, per
exemple de l'Administració, ho paga, en rep les
conseqüències de forma immediata, se li apliquen sancions
i quan el ciutadà comprova que l'Administració pública és
la primera a incomplir els terminis de les lleis que ella
mateixa ha fet, li resulta xocant, com a mínim i el caràcter
d'exemple que han de tenir totes les actuacions que tenen els
càrrecs públics i les institucions es transformen en tot el
contrari, és la demostració d'allò que no s'ha de fer.

Per tant, nosaltres l'instam, Sra. Vicepresidenta, que es
vigili des del Govern el compliment d'aquesta llei, el
compliment de l'article 24 i que quan finalitzi el mes de
març, que és el termini perquè els consells remetin les
memòries referides a l'any 1995, se'ls ho recordi, i per
facilitar-li que se'n recordi, li he dut, com a regal, un
recordatori, simplement un recordatori, enguany finalitza el
termini perquè els consells insulars presentin les memòries
d'urbanisme, d'oficines d'informació turística, d'assistència
social, d'ITV, de totes les competències que..., i le de
cultura, també, són les que s'han executat o gestionat l'any
1995 dia 30 de març, i açò coincideix amb el final de
quaresma i el començament de la Setmana Santa. Li hem
dut un figura d'una sàvia quaresma, perquè vostè es dediqui
a anar doblegant els peus així com passen les setmanes i que
recordi simplement que quan doblegui el darrer peu, és el
moment de recordar als consells insulars que hi ha una llei
que, com a mínim, s'ha de complir i que el Govern està
preocupat perquè fins ara s'ha incomplert, perquè açò, entre
altres coses, el duu, a ell, a incomplir-la també, i açò és
dolent per a la imatge de la nostra comunitat autònoma.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, "senyor preguntador". Sra. Vicepresidenta, té la
paraula -això ho diu aquí.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. Orfila. Serà necessari que en facem tres còpies,
una per al Consell Insular de Mallorca, una per al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i una altra per al Consell Insular
de Menorca, perquè també tenguin esment d'aquest calendari,
que més que del Govern, és una obligació dels consells insulars,
i no voldria mai el govern entendre que els consells insulars no
tenen clar què són els terminis d'execució d'una llei i, per tant,
que quedi clar que és una obligació dels consells insulars, però
sí que em brind a fer-ne tres còpies i a fer-les arribar a cada un
dels titulars perquè recordin que han de remetre unes memòries,
i no hi ha cap dubte que, un cop tenguem les memòries, el
Govern complirà, com sempre ha fet, amb la seva obligació de
fer aquest comunicat, passar-lo per Consell de Govern i
remetre'l al Parlament. Moltes gràcies, Sr. Orfila; la seva ajuda
serà inestimable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta; aquí diu conseller, però,
vicepresidenta.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2905/95, relativa a
condemna per l'execució de l'escriptor Saro-Wiwa.

Passam al punt següent, que és proposició no de llei.

L'acomiadam. Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

En aquest cas, continuarem, idò.

Proposició no de llei RGE número 2905/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a condemna per
l'execució de l'escriptor Saro-Wiwa. Té la paraula, per defensar
la proposició no de llei, el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Qualsevol execució és sempre
condemnable i tots vostès recordaran, senyores i senyors
diputats, que el Parlament, aquest parlament, va aprovar una
proposició no de llei que acordava que davant qualsevol
condemna a mort, el president es dirigiria al país on aquesta
condemna a mort s'havia imposat i açò duria com a
conseqüència que..., seria una protesta, una forma de rebutjar
la condemna a mort, de forma genèrica.

Aquesta proposició no de llei la va presentar el nostre grup
dia 13 de novembre de l'any 1995, quan la notícia que s'acabava
d'executar l'escriptor nigerià Ken Saro-Wiwa i vuit companys
més, a partir de la celebració d'un judici on no s'havien
complert ni les més mínimes mesures d'imparcialitat judicials,
sinó tot el contrari, judici sumaríssim sense cap classe de
condició, i al mig d'una àmplia campanya que abastava totes les
institucions i organitzacions del món occidental i no occidental
que es van moure, que es van mobilitzar, per condemnar
aquesta execució o les vuit execucions, o les nou execucions,
a la vegada que es recomanava que es prenguessin mesures per
aïllar el govern dictatorial de Nigèria, per intentar aconseguir
que s'acabés amb aquestes actituds de brutalitat.

És evident que el contingut de les propostes que componen
aquesta proposició no de llei està desfasat, algunes d'elles ja
s'han dut a terme, ja s'han complertes, i és per açò que el
nostre grup, d'acord amb els altres portaveus, hem formulat
una proposta diferent, una proposta amb contingut diferent,
que venia a resumir i a fer més actual una proposta de
resolució, la qual diria així: "El Parlament de les Illes
Balears rebutja l'execució de l'escriptor nigerià Ken Saro-
Wiwa i vuit companys més en un judici sense les mínimes
garanties d'imparcialitat. Així mateix, insta el Govern
espanyol a mantenir una actitud activa de denúncia contra
la brutalitat sistemàtica del règim nigerià davant els
organismes internacionals i a impulsar l'adopció de sancions
econòmiques i la prohibició de la venda d'armes a aquest
país". Pensam que amb aquesta proposta no només
s'introdueix el tema de la condemna a aquesta execució dels
nou nigerians, feta, a més, a partir d'aquest judici sense les
mínimes garanties d'imparcialitat, sinó que, a més a més,
s'insta el Govern de l'Estat espanyol a mantenir aquesta
actitud activa de denúncia contra la brutalitat sistemàtica del
règim nigerià, no només respecte d'aquestes nou persones,
sinó d'ètnies concretes que hi ha en aquell país i contra una
bona part, una part importantíssima, de la seva població; per
tant, és més àmplia que la simple protesta o rebuig de la
condemna a mort, per abastar l'actitud d'aquest govern en
contra de la seva pròpia població, a la vegada que s'insta el
Govern de l'Estat espanyol a adoptar sancions econòmiques,
les quals, és evident, no han de perjudicar els ciutadans del
país, sinó que han d'anar dirigides, en qualsevol cas, a aïllar
el govern dictatorial d'aquest país i a prohibir la venda
d'armes a aquest. Vostès saben que fins i tot s'ha produït a
vegades, per part d'alguns estats, la concessió de crèdits, de
crèdits blans, a determinats governs dictatorials perquè
aquests adquirissin armes que després s'utilitzen en contra
dels ciutadans del seu país, i aquesta és, evidentment, una
pràctica que s'ha d'acabar. Per tant, seria un poc aquest el
contingut de la proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Hi ha altres intervencions? Per part
del Grup Mixt...

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Vull felicitar el sr. Orfila per la presentació d'aquesta
proposició no de llei, encara que en el temps podria no ser
el moment oportú, és a dir, després d'haver passat cinc
mesos, pensam que l'oportunitat sempre un l'ha d'aprofitar
i, per tant, és oportú denunciar en aquest moment aquests
abusos i, com s'ha dit abans, hem signat tots els grups el
contingut d'aquesta proposició no de llei. Per tant, donam
total suport a aquest contingut i a la proposició. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Per part d'Esquerra Unida, té la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Igualment, hem donat la nostra
signatura a la nova redacció per actualitzar el text de la
proposició no de llei original, perquè estam d'acord tant amb
l'exposició de motius com amb el que es demana. Açò no
obstant, sí que m'agradaria exposar una reflexió a la comissió
i als grups que formen part del Parlament, que són moltes les
actuacions quant a violació i vulneració dels drets humans que
es produeixen al llarg de l'any i que el parlament, els grups
polítics d'aquí, normalment per unanimitat signam aquestes
condemnes, com és lògic, però que tampoc no podem estar a
l'abast de totes les que es produeixen, que són moltes més que
les que arriben aquí, açò fa que es pugui donar una espècie de
cursa per presentar mocions en el sentit de suport o de denúncia
de la vulneració dels drets humans en el món, i tal vegada seria
una reflexió que ens hauríem de fer tots els grups, crear una
fórmula conjunta, ja que és unànime normalment la nostra
posició, per tractar prèviament aquests temes o donar-los una
major agilitat i evitar que siguin fets puntuals, sinó d'una forma
més sistemàtica, crec que s'ha entès l'esperit d'aquesta reflexió
que feim i crec que tots els grups hi estaran d'acord, així ho
esper.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella i Coll. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Damià Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Jo crec
que davant d'aquesta proposició no de llei que, modificada, hem
acabat signant tots els grups d'aquesta cambra, hem de
reflexionar una vegada més que com que dins el món hi ha
diferents mesures, diferents exigències i que, en definitiva, tant
l'ecologia, que en l'exposició de motius d'aqusta proposició no
de llei manifestava que era una de les preocupacions del poeta
Ken Saro-Wiwa, com la vida humana no tenen el mateix valor
dins l'Europa de la qual nosaltres formam part que a altres
indrets del món. És evident que la qüestió de l'ecologia era una
preocupació fonamental d'aquest escriptor, va ser un dels
motius de la seva execució, la seva oposició al pillatge que
practiquen les multinacionals, en aquest cas la Shell, de les
quals, en definitiva, el règim nigerià és un instrument que els
permet les seves actuacions destinades a saquejar els recursos
dels països del Tercer món sense cap mirament per la
conservació de la naturalesa. També és un exemple com la vida
humana no té el mateix valor, evidentment, a un país del Tercer
món que dins l'Europa comunitària; si ja no té el mateix valor
dins l'Europa comunitària que, per exemple, a un país que en
segons quins aspectes és semblant a nosaltres o idèntic a
nosaltres i és un fill d'Europa, que és Estats Units, ja o cal dir
quin valor té la vida humana dins un país africà, el país africà
amb més població de tot el continent, dirigit per un règim
dictatorial al qual l'únic que interessa és el manteniment del
poder i explotar al màxim els recursos, sobretot els petrolífers,
que és la base de la seva economia.

Per tant, nosaltres hem de reflexionar i crec que com a
institució democràtica i autonòmica, perquè també aquesta
persona, Ken Saro-Wiwa, formava part del moviment pre la
supervivència del poble Ogoni, per tant, és un element
també que ha ajudat que finalment fos executat per part
d'una dictadura que no admet el desafiament ni en el camp
econòmic ni en el camp dels drets humans, ni admet,
evidentment, cap principi d'autodeterminació, hem de ser
conscients que des d'aquesta Europa estant que respecta els
drets humans, dins la qual la pena de mort ha anat
desapareixent, dins la qual el dret a l'autodeterminació, els
drets de les minories, cada vegada són més respectats,
nosaltres som un parlament fruit d'un respecte cap a uns
drets històrics d'una determinada comunitat, en aquest cas
les Illes Balears; hem de ser sensibles amb els països, amb
les persones que no gaudeixen dels nostres, en diríem
privilegis, que tenim en aquest món, nosaltres som uns
afortunats, crec que vivim quasi quasi, em fa la impressió,
dins una espècie d'oasi de drets humans, de respecte i de
democràcia, i és bo que siguem sensibles aquells que en
tenim respecte d'aquells que no en tenen i que, per tant,
aquesta condemna que es formula aquí sobre una execució,
sobre una mort produïda després d'un judici sense cap
garantia d'imparcialitat  i que, per tant, va dur a una
aplicació d'una sentència que estava feta abans de començar
el judici, és bo que el Parlament de les Illes Balears serveixi
com a instrument de recordatori uns drets d'una persona,
d'unes àrees ecològiques i d'un poble que han estat
conculcats, que han estat agredits amb aquestes execucions.

Hi ha l'altre aspecte, que és el tema de les sancions
econòmiques i de la prohibició de la venda d'armes, la
prohibició de la venda d'armes sempre és un recurs més
entenedor que la qüestió de les sancions econòmiques; com
s'ha apuntat, a vegades les sancions econòmiques és
necessari que es plantegin, ara bé, la seva aplicació,
recordem casos tipus Cuba, tipus Iraq, es giren en contra no
dels dirigents, no ha caigut Castro, no ha caigut Sadam, sinó
que les víctimes són els més indefensos dins aquests països,
perquè els pocs recursos econòmics que hi queden, quan a
un país se li estreny l'aixeta, evidentment, la poca aigua que
raja, la poca economia que funciona, se'ls queden encara
més aquells que hi tenen el poder, en aquest cas la dictadura
del general Sani Abacha, de Nigèria, però crec que com a
element moral i de condemna, l'hem d'impulsar, l'hem de
plantejar i compten amb el nostre suport per elaborar
aquesta nova formulació, la qual no fa més que actualitzar
una cosa que amb els mesos que havien passat, hi donava un
caire una mica desfasat. Per tant, tenen el nostre suport.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Popular, Sra. Ferrando,
té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular també ha donat suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Nacionalista-PSM,
perquè ja hem dit en reiterades ocasions que el nostre grup està
en contra de tots aquells actes que siguin un atemptat contra els
drets humans, i efectivament, el dret a un judici just amb totes
les garanties i per un tribunal independent i imparcial és un dret
reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans, de
l'any 48; de totes formes, com sempre, feim referència a aquest
tema en aquestes proposicions no de llei, i com ja li ha
expressat abans, al Sr. Orfila, crec que feim un poc tard i un poc
curt. De fet, jo crec que un poc el sentit de la proposició no de
llei, quant que el president del Parlament fes un rebuig contra
aquests actes, era un poc per donar celeritat a aquests temes i
que no passàs el que passa ara, que al cap de cinc mesos
l'haguéssim de veure. Diu el Sr. Ramon Orfila que hi inclou
altres temes, que realment són importants, de totes formes, jo
també li diria que deia que hi fèiem un poc curt perquè em
sembla molt bé que ara rebutgem l'execució de l'escriptor Saro-
Wiwa, però que també ell sap perfectament i molt més bé que
jo que són moltes les víctimes que pateixen les conseqüències
d'unes reivindicacions del poble de Nigèria; per tant, crec que
deixam a fora molta població, i crec que això és important.

També en el tema de les accions sobre mesures
econòmiques, ell ja hi ha fet referència a un tema que també li
havíem esmentat que ens preocupava i és que aquestes sancions
econòmiques puguin afectar la societat civil, i és un tema que
preocupa perquè, de fet, han sortit declaracions on es fa
referència que a la millor els embargaments es farien a les ONG
i això realment és preocupant. I quant al tema de la venda de les
armes, d'acord, també estam d'acord que és un tema important,
però jo crec que la violència no només s'exerceix amb el tema
de les armes, el Sr. Orfila sap molt bé que a més de la violència
que s'hi ha exercit, 27 poblets varen ser massacrats, 80.000
persones han estat desplaçades i aquí no s'utilitzen les armes,
aquí hi ha un altre tipus de violència que crec que també
s'hauria de condemnar i que també és molt preocupant.

Així i tot, com li hem dit, hi estam totalment d'acord i el
nostre grup continuarà donant suport a aquelles mesures que
suposin un atemptat contra els drets humans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrando.

Pel que es veu, hi haurà unanimitat en la votació. Per
consegüent, si no tenen inconvenient, la donarem per
unanimitat.

S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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