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EL SR. PRESIDENT:

Comença aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. Prec silenci als diputats, per favor.

Hi ha cap substitució? No hi ha cap substitució.

I.1) Proposicions no de llei RGE núm. 3679/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
indemnitzacions als pescadors afectats per les maniobres de
l'OTAN; i RGE núm. 3832/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions a pescadors
per les maniobres de l'OTAN a aigües de les Illes Balears.

El primer punt correspon a dues proposicions no de llei, la
3679/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
indemnitzacions als pescadors afectats per les maniobres de
l'OTAN; i la. 3832/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la mateixa qüestió. La Mesa de la
Comissió va prendre la decisió, com pot fer en aquests casos,
atès el Reglament, d'agrupar el debat de les dues proposicions.
Però jo plantejaria als portaveus si es pogués fer una passa més,
i vist que el contingut és pràcticament el mateix, si feim el
debat conjunt, una vegada fet el debat faríem una suspensió de
la sessió per donar la possibilitat de fer una redacció única.

Jo demanaria abans d'entrar en el debat, si podríem estar en
condicions de suspendre cinc o set minuts i fer una redacció
única, i anar a debat sobre la redacció única, tenint tots els
grups el temps que li toca a cadascú per defensar el seu. Sí, Sr.
Orfila?

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo pens que en qualsevol cas seria
més interessant fer-ho després del debat, i li explicaré per què.
Si la majoria de la Comissió...

EL SR. PRESIDENT:

No fa falta motiu, Sr. Orfila. És una possibilitat. Veig que
el portaveu del Grup Socialista em fa senyes també que s'estima
més el debat...

EL SR. ORFILA I PONS:

Només, Sr. President, volia dir una qüestió molt senzilla,
que si hi hagués voluntat per part de tots els grups d'aprovar, de
donar suport a la proposta, seria fàcil arribar a un acord. Si no
és així, serà més difícil.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò, en conseqüència té la paraula en primer
lloc, per fer la defensa de la seva proposició, la 3679, el Sr.
Orfila, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir en primer lloc,
sintonitzant una mica amb la proposta que feia la
Presidència de la Comissió, que el nostre grup estarà
absolutament disposat a intentar que s'arribi a una redacció
consensuada per part dels dos grups proposants, perquè la
proposta és molt semblant -de fet és pràcticament idèntica-
i que molt millor si és possible que es pugui consensuar amb
la resta de grups, de tal manera que es pugui aprovar
aquesta proposta per unanimitat d'aquesta comissió, perquè
entenem que és una proposta precisament que té vocació de
ser aprovada per la unanimitat dels membres d'aquesta
comissió.

Els fets són prou clars, i s'exposen a la introducció, a
l'exposició de motius de la nostra proposició no de llei, i
vostès en tenen coneixement. De dia 26 de maig fins dia 14
de juny alguns països de l'OTAN varen dur a terme unes
maniobres militars a les proximitats de les badies d'Alcúdia,
de Pollença i a les costes de Calvià. A partir d'aquestes
maniobres militars, segons varen denunciar les confraries de
pescadors, i especialment  la d'Alcúdia, els pescadors de la
zona nord de Mallorca varen tenir vertaders problemes per
realitzar la seva feina. Aquestes maniobres varen coincidir
desgraciadament, amb la temporada forta de la pesca de la
llagosta, i els perjudicis en aquest sentit varen ser molt més
forts en contra dels pescadors, de tal manera que es va
parlar d'un milió de pessetes diàries. De fet una trentena de
vaixells de pesca d'Alcúdia, de Can Picafort, de la Colònia
de Sant Pere, no varen poder sortir a pescar, i segurament
que es podria parlar d'una cinquantena de llocs de treball
que es varen veure afectats per aquest fet. No es va donar
avís amb temps suficient als pescadors, aquest va ser un fet
real que va ser també denunciat per les confraries, i
l'afectació que va rebre un sector que ja pateix dificultats,
que ja té prou problemes com és el de la pesca, mereix com
a mínim tenir una actitud de suport, de cercar un forma
d'indemnitzar, de compensar els problemes que se'ls varen
causar.
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Hem de dir també en aquest sentit que a partir de les
denúncies que varen fer els pescadors, que varen fer
determinats grups parlamentaris, es varen produir reaccions.
Per exemple, la ministra d'Agricultura i Pesca va fer
declaracions amb motiu de la cimera de pesca que es va
celebrar a Eivissa, que mai més succeiria que l'OTAN
perjudiqués la pesca de Balears, i que afirmava la seva voluntat
d'estudiar, juntament amb  el Govern de les Illes Balears, la
possibilitat de trobar una forma per indemnitzar els pescadors
perjudicats. El propi president de la Comunitat Autònoma, el
Sr. Matas, afirmava també en declaracions als mitjans de
comunicació la seva voluntat de trobar una fórmula
indemnitzadora. Per tant hem d'entendre, com deia al principi
de la meva intervenció, que és aquesta una proposició no de llei
que hauria d'obtenir el suport de tots els grups parlamentaris.

El contingut de la proposta és molt clar: D'una banda
elaborar un cens dels pescadors afectats per aquestes maniobres
i avaluar les pèrdues econòmiques que aquestes maniobres els
han provocat. Hi ha alguna cosa feta ja en aquest sentit.
Després reclamar al Govern de l'Estat que indemnitzi els
pescadors afectats per les maniobres de l'OTAN, i en qualsevol
cas, tenint com tenim el coneixement per experiències anteriors
que les indemnitzacions que el Govern de l'Estat ha de dur a
terme per determinats motius són lentíssimes, es torben
moltíssim a l'hora d'arribar als beneficiaris, en aquest cas els
perjudicats. Estudiar la possibilitat que des de l'Administració
autonòmica es pogués fer una bestreta de les indemnitzacions
fins que l'Admnistració de l'Estat se'n pogués fer càrrec. Aquest
és en conjunt el motiu i el contingut de la nostra proposició no
de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, com deia la
Presidència d'aquesta comissió, són dues propostes que
coincideixen o que es complementen; fan referència a un
mateix problema, encara que el situen a diferents llocs
geogràfics; però evidentment són dues propostes que es
complementen, i per tant perfectament han de ser consensuades,
però entenem nosaltres que hauria de ser buscant la unanimitat,
i per això, no per un altre motiu, pensàvem que era millor que
es fes aquest recés després del debat, a ser possible, per
aconseguir aquesta unanimitat, atès que responsables del
Govern, el president del Govern, el conseller d'Agricultura i
Pesca, o altres instàncies de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com la pròpia ministra, han manifestat la seva
preocupació per aquests fets i la seva voluntat de sonar
solucions. Per això entenem que, atesa la magnitud i la
importància del problema, i les manifestacions fetes a arrel
d'aquests problemes i de les queixes i les denúncies que hi va
haver per part dels afectats, per part dels pescadors de les Illes
Balears, entenem que no hi hauria d'haver en el moment oportú,
després d'haver fixat la posició cadascun dels grups, perquè
s'arribi a una única proposta consensuada i aprovada per
unanimitat.

No fa falta que m'estengui molt, perquè el portaveu que
m'ha precedit ha situat perfectament quin és el problema.
Coincidint amb els darrers dies de maig i la primera
quinzena de juny, precisament coincidint amb plena
campanya de pesca, es varen produir unes maniobres de
l'OTAN que varen provocar ja d'entrada que durant aquests
vint dies la flota pesquera de les Illes Balears afectada per
aquestes maniobres no pogués accedir a les pesqueres
habituals on practiquen la seva activitat. Per tant, aquests
són uns danys en principi no quantificats, però que s'han de
tenir en compte. Però després hi ha els danys materials que
varen provocar aquestes maniobres, com destrosses a les
xarxes i a les arts de pesca dels pescadors, i la feina que va
comportar i el temps que es va haver de destinar a recuperar
aquestes xarxes, atès que les referències de localització de
les arts de pesca havien estat tallades pels dragamines que
participaven en aquestes maniobres, i per tant els pescadors
es veien amb moltes dificultats per recuperar les seves arts
de pesca, i que quan les recuperaven, a més, estaven amb un
considerable mal estat que requeria d'una feina i d'un temps
per recuperar-les i posar-les en condicions de poder tornar
a ser utilitzades.

I en el cas de les Pitiüses, de Formentera especialment,
hi havia una queixa molt concreta i molt específica, un
malestar i una indignació que va crear entre els pescadors el
fet que a més a més no haguessin estat avisats d'aquestes
maniobres, i que per tant no s'havien pogut evitar aquests
danys materials, tal i com -segons expliquen- ha set sempre
costum. Tota la vida s'han fet maniobres militars a la mar,
però degudament han estat avisats els que en poguessin ser
afectats, i si s'hagués continuat amb aquesta pràctica
s'haguessen pogut evitar els danys materials que es varen
provocar.

Per això, i atès el que deia abans, que som conscients
que a arrel de les denúncies que va haver-hi, tant per part
dels pescadors afectats com de confraries, partits polítics i
col•lectius socials, els responsables polítics varen prendre
consciència d'aquest problema i varen fer manifestacions
d'interès en resoldre o en pal•liar el problema dins del
possible. Sabem que fins i tot s'ha demanat una avaluació
dels danys causats, però també tenim constatat que en el dia
d'avui no han donat cap resultat positiu aquestes gestions.
Per tant, entenem que posats en aquesta situació, i per tot el
que acab de dir, el que sembla de més sentit comú en aquest
moment seria, com proposava el president, acabat el debat
poder fer un recés i arribar a una proposta consensuada amb
tots els grups. En qualsevol cas, Sr. President, aquesta és la
nostra proposta, del Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Passam al torn d'intervenció del altres
grups. Pel Grup Parlamentari Mixt, Unió Mallorquina, el Sr.
Pascual té la paraula,



472 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 32 / 1 d'octubre del 1997

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Amb la confiança que hi hagi aquest
consens demanat pels portaveus que han parlat abans, vull dir
que Unió Mallorquina i el Grup Mixt donarà suport a aquestes
proposicions no de llei, ja que consideram que si se celebren
unes maniobres o qualsevol altra activitat que vagi en detriment
dels ingressos econòmics, en aquest cas dels pescadors, el
Govern de l'Estat ha d'avaluar les pèrdues econòmiques
provocades, i lògicament indemnitzar els afectats, com és el cas
dels pescadors de la zona nord de Mallorca. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només vull manifestar que també
donarem el suport a aquestes dues propostes que se'ns fan, i
més si hi ha un mateix text, perquè sintonitzam amb l'exposició
de motius que han fet els grups, l'explicació que donen, i
trobam que la proposició no de llei amb tots els seus punts està
adequada a l'explicació i a la problemàtica sorgida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Popular el Sr. Jaén Palacios té
la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, todos los
grupos parlamentarios tenemos que manifestar nuestra
preocupación por los hechos acaecidos, y ante las dos
iniciativas que se presentan tenemos que decir que es bastante
más acertada la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
que la que presenta el Grupo Parlamentario PSM, como
después expresaré.

El Sr. Orfila hacía referencia a su proposición no de ley, y
en el primer punto habla de la elaboración de un censo de
pescadores afectados por las maniobras, y la evaluación de
pérdidas económica que hace de los efectos que se han
provocado. Reclama al Gobierno del Estado que indemnice a
los pescadores afectados, y en tanto eso se produce, el Gobierno
de esta comunidad de forma subsidiaria, de sus propios
presupuestos, en ese ínterin se hiciese cargo de los daños y los
perjuicios ocasionados.

Sin embargo el Grupo Parlamentario Socialista nos parece
que incluso en su primer apartado ya dice que se exprese la
queja al Gobierno por estos sucesos, y además nos parece que
es mucho más amplia, porque hace referencia a que situaciones
de estas no se vuelvan a producir; y entonces es una
proposición no de ley en sus apartados bastante más completa,
porque además no descarga en esta comunidad autónoma la
responsabilidad subsidiaria que corresponde al Gobierno, y que
por tanto no convendría indemnizar desde esta comunidad.

Tengo que decir que a las dos votaremos en contra, por
las siguientes razones: El Gobierno, desde que tuvo
conocimiento de estos hechos, ha venido haciendo todas las
gestiones que se dicen en todos los apartados de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
A los pocos días de suceder esos hechos, a los dos días
exactamente de producirse los hechos, el conseller remitió
una carta al Ministerio de Defensa y otra al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Y además se han
entrevistado en varias ocasiones, no en una, con la ministra
de Agricultura. La documentación de las cofradías ha sido
entregada, ha sido remitida inmediatamente. Tal es así que,
para su conocimiento, yo les puedo decir que hay una
valoración ya aproximada de todos esos daños y perjuicios
ocasionados. En Ibiza, por ejemplo, asciende a algo más de
500.000 pesetas; en Formentera a algo más de 600; en
Palma 500.000 pesetas, Cofradía de Portocristo 552.000;
Cofradía de Alcúdia, que es la más afectada, algo más de
3,5 millones; y todo eso se ha remitido ya al Ministerio con
las quejas oportunas.

Por tanto, no procede hacer lo que ya el Gobierno ha
hecho, que es lo que en definitiva hace la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, que compartimos en
todos sus extremos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Torn de rèplica, el Sr. Orfila té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per una vegada he d'estar content
que el Grup Popular trobi desafortunada la nostra proposta,
perquè tant si és afortunada com desafortunada la voten en
contra. Per tant, com a mínim així hi haurà punts, motius de
desacord, Perquè allò que em sembla poc de rebut és certa
estratègia que manté el Grup Popular en el Parlament
d'afirmar l'acord quasi absolut amb els plantejaments, amb
les exposicions de motius, que es duen a aquesta cambra,
per després manifestar que com que tanmateix ja ho tenen
previst o ja ho estan fent, que no hi ha cap problema, que
evidentment no li donaran suport. I ens costa entendre
aquesta actitud, perquè, no creuen vostès, senyores i senyors
diputats, que dóna molt més contingut al Parlament i a la
tasca dels parlamentaris que fins i tot quan el Govern està
realitzant una acció, des de la Cambra de sobirania popular
se li doni suport?



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 32 / 1 d'octubre del 1997 473

Aquesta és una proposta no per divergir, és una proposta de
convergència, que es presenta. Ningú no critica, i en cap de les
exposicions que he sentit per part dels dos grups proposants, la
meva pròpia i la del company del Grup Parlamentari Socialista,
s'ha manifestat una actitud de rebuig a l'actuació o a la manca
d'actuació per part del Govern de les Illes Balears. Més encara:
es tracta de donar suport explícit a allò que ha començat a fer
el Govern de les Illes Balears. S'han pagat les indemnitzacions?
No encara, això és evident. És important que es faci arribar la
queixa al Govern de l'Estat perquè no es va donar l'avís
corresponent en el moment en què s'havien de fer aquestes
maniobres, o simplement perquè es varen realitzar perjudicant
de forma clara els interessos dels pescadors de les zones a què
hem fet esment? Sí, està ben clar.

Quin problema han de tenir vostès, per tant, perquè el
Parlament es manifesti en aquest sentit?, simplement donant
suport, reforçant l'actuació que el Govern de les Illes Balears ha
mantingut? O és simplement dir que no estaran d'acord en
donar suport a una proposta perquè ve d'un grup que no és el
seu? Mirin, jo tornaria al principi d'aquesta comissió, a la
proposta que feia el president de la comissió, de proposar un
recés de cinc minuts, i intentar trobar una redacció amb què tots
els grups hi puguem estar d'acord, encara que sigui tan simple
com la de manifestar el rebuig i reforçar la petició que ja s'ha
fet des d'altres instàncies, les confraries de pescadors i el propi
Govern de la Comunitat Autònoma, en el sentit que es facin
arribar les indemnitzacions que corresponen als afectats, als
perjudicats per aquestes maniobres. I ho feim des d'una actitud
constructiva. Açò és perfectament possible, una redacció amb
què tots puguem estar d'acord, i no serà de ningú, serà del
Parlament de les Illes Balears. Però creguin-me que la Cambra
de sobirania popular de les Illes Balears no es pot mantenir al
marge de problemes com aquest que va succeir, simplement des
d'una actitud digna, de mantenir que el Parlament sigui com a
mínim una caixa de ressonància on els representants elegits pel
poble de les Illes Balears puguin manifestar el seu parer davant
l'administració, davant el Govern de les Illes Balears, però
també davant altres administracions, davant qualsevol dels
problemes que es plantegin a la nostra comunitat autònoma. 

Poden ben creure, senyores i senyors diputats, que aquest és
el tenor de la proposta que vàrem fer. I ja ho he dit al principi,
la disposició que la redacció final no sigui ni la nostra, ni la del
Grup Socialista, ni la que faria el Grup Popular, o els grups que
han manifestat el suport a les dues propostes presentades; sinó
una redacció senzilla que pugui ser comuna a tots és allò que
ens crida a fer aquesta petició que es doni un temps de cinc
minuts per poder atracar posicions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sr. Tur Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Podria subscriure perfectament
les paraules que acaba de dir el Sr. Orfila i no fer la meva
intervenció. En qualsevol cas volia insistir precisament en
aquesta idea. La nostra proposta, que diu el Sr. Jaén que li
pareixia tan encertada, i que fins i tot he tengut la vana
il•lusió que tal vegada no n'aprovaven una primera però
aprovaven la segona, en el sentit que estaven incloses una
dins l'altra. Però hem vist que no, que forma part de la
introducció de tots els discursos que es fan en aquests casos.

Precisament el primer punt de la nostra proposta no diu
que el Govern es dirigeixi al Govern de l'Estat expressant la
queixa, com diu el Partit Popular que ja ha fet el Govern, i
que nosaltres celebram. Nosaltres el que proposam és que el
Parlament -i per això parlàvem abans de la necessitat
d'aconseguir unanimitats en aquests temes- acordi dirigir-se
al Govern de l'Estat per expressar la seva queixa i
preocupació per uns fets. Com deia el Sr. Orfila, si s'aprova
aquest punt no seria més que reforçar una actuació que
sembla que el Govern ja ha fet i que, com deia abans,
celebram. Però no seria més que això, donar el suport a una
acció del Govern davant l'Estat espanyol, davant altres
organismes internacionals que estiguen implicats en aquests
problemes, que sàpiguen que aquí la societat, la institució
que la representa, el Parlament de les Illes Balears, està
preocupada i vol expressar una queixa per aquests fets.

Els punts 2 i 3 diuen, i així va ser publicat, i així ho hem
comprovat davant les confraries, que el Govern ja les fa. Per
tant, creim que aprovar una redacció en aquesta línia -que
no ens hem negat en cap moment a consensuar una redacció
on hi càpiguen aquestes possibilitats, sense que
necessàriament sia una de les dues que s'han presentat- seria
una manera també de reforçar les actuacions que faci el
Govern en aquest sentit. 

En qualsevol cas, jo crec que el que sí podem en aquests
moments és, des de l'oposició, celebrar que les queixes i la
mobilització dels afectats, i les queixes del grups polítics,
iniciatives com aquestes fetes en el seu moment hagin donat
el seu fruit, i hagin fet que el Govern s'hagi mobilitzat en
interès de donar solució al problema que s'havia plantejat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Jaén, contrarèplica i pronunciació
sobre les qüestions plantejades.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Así lo haré. Lo quiero dejar bien claro, porque he dicho
en mi primera intervención al principio, que yo creo que
todos los grupos estamos preocupados por esta situación.
Eso se ha dicho incluso por la prensa, con una valoración
que ustedes han hecho, Sr. Orfila, de un millón diario, no sé
si por redondear los números, pero eso de un millón diario,
pues bueno, no es la cifra que ustedes ponen, en primer
lugar.
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Defender a los pescadores, todos lo hacemos. Esto no ha de
ser un tema político, todos lo hacemos. Y la cámara tiene que
ser una cámara de resonancia, pero no una cámara de repetición
tardía de los acontecimientos. Estamos de acuerdo en que eso
ha de ser así. Todos deseamos que las indemnizaciones se
hagan pronto. Afortunadamente no siempre ocurre así, porque
hay un procedimiento administrativo que es largo. Las
peticiones a veces son unas, y luego las valoraciones son otras,
y esto siempre sucede, y por tanto no hay que politizarlo.

Yo he dicho que al día de hoy, si el Gobierno no hubiese
hecho ninguna actuación, apoyábamos punto por punto la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
porque es muy acertada. Es una proposición constructiva, que
no entra ni en valoraciones, porque seguramente en el Grupo
Parlamentario Socialista, como en el nuestro, no hay expertos
de valoraciones de pesca, no los tenemos. Por lo tanto no
hacemos ninguna valoración. Ustedes se ve que tienen expertos
en valoración de daños y perjuicios por las maniobras de la
OTAN, y ya ponen hasta un millón diario. Bien, los números no
son éstos, los números son los números del Gobierno.

A mi lo único que se me ocurre decir es que el Gobierno ya
ha hecho todo lo que el Grupo Parlamentario Socialista pide,
todo. Y en dos veces entrevistas, que no se dice aquí, con la
ministra. Por tanto, este es un tema que lo hemos de hacer aquí.

Yo a ustedes les propongo, en beneficio de este consenso
que ustedes quieren hacer y tal, una propuesta muy sencilla: El
Parlament de las Islas Baleares apoya todas gestiones realizadas
por el Gobierno con el objeto de las indemnizaciones por las
maniobras de la OTAN, una redacción parecida. Pero apoya al
Gobierno, porque el Gobierno se ha movido, y se ha movido
con bastante más diligencia que la fecha de registro que ustedes
llevan; porque ustedes, Sr. Orfila y Grupo Parlamentario PSM,
presentaron esta propuesta bastantes días después de que el
Gobierno hiciera la gestiones pertinentes. Yo no quiero decir
que a ustedes les pasen copia de lo que hace el Gobierno allá,
no quiero decir eso, en absoluto, porque la interpretación puede
ser esa, y no quiero que sea esa. Pero sí quiero decirles que el
Gobierno ya lo ha hecho, por tanto ustedes lo que tienen que
hacer es una propuesta en ese sentido. De consenso, de acuerdo,
pero que se reconozca que el Gobierno ha hecho todas las
gestiones que el Grupo Parlamentario Socialista pide. Y si es un
consenso en ese sentido, apoyando al Gobierno, reforzando su
postura, estamos de acuerdo, pero no como una cosa nueva,
como si el Gobierno aquí estuviese de veraneo en esas fechas,
que son adecuadas para hacerlo, pero a pesar de eso el
Gobierno estaba atento a través de su conseller. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Els torns d'intervencions ja s'han
acabat. Jo crec que no em faig molt lluny si veig que no hi
ha possibilitat de consensuar un text. En conseqüència, el
que farem serà passar... sí, de les expressions dels portaveus
dels distints grups veig que no és possible, en
conseqüència... Sr. Jaén, no entrem en més qüestió. En
conseqüència passarem a la votació. Farem votació per
separat de les dues proposicions no de llei.

Passam a votar en primer lloc la Proposició no de llei del
PSM-Nacionalistes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat de la votació ha estat:Vots a
favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, en conseqüència, la proposició no de
llei del Grup PSM-Nacionalistes.

Passam a votar ara la proposició no de llei 3832, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat de la votació ha estat:Vots a
favor, 7; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda en conseqüència rebutjada també la proposició no
de llei 3832, del Grup Parlamentari Socialista.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3871/97, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment dels drets
dels objectors establerts a la Llei reguladora de l'objecció
de consciència i de la prestació social substitutòria.

Passam ara al debat de la proposició no de llei 3871,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
compliment dels drets dels objectors establerts a la Llei
reguladora de l'objecció de consciència i de la prestació
social substitutòria. Per fer-ne la defensa té la paraula pel
Grup Parlamentari Mixt el Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei té com
a objecte resoldre una situació de greuge comparatiu que es
produeix entre els joves que compleixen el servei militar i els
que fan la prestació social substitutòria, quant a rebre les
mateixes prestacions. En aquest sentit, quan s'aprovà la Llei
estatal reguladora de l'objecció de consciència, es reconeix per
als objectors que fan la prestació social els mateixos drets de
remuneració, alimentació, transport, vestuari, etcètera, que als
altres. Un reial decret del 1995 fa un incís específic, tot dient
que els objectors de la prestació social substitutòria tenen dret
a rebre les prestacions de vestuari. No obstant això, una ordre
ministerial de 26 de juliol de 1996, que regula el règim de
vestuari a la prestació social substitutòria, diu que només es
rebran les atencions de vestuari quan sigui necessari per
activitats que desenvolupin.

Per tant, Unió Mallorquina entén que aquest canvi provocat
per ordre ministerial de 26 de juliol de 1996 no té efectes
retroactius, i per tant no afecta les promocions anteriors a juliol
del 96, i especialment la de maig del 96. Aquestes promocions
anteriors a juliol tenien els seu drets regulats a través de la Llei
reguladora d'objecció de consciència del 1984, i pel Reial
Decret de febrer del 95, que sí contemplava les atencions de
vestuari com un dret general de tots els que complien la
prestació social substitutòria.

En aquests moments les promocions de joves objectors
incorporades abans de juliol del 96 no han rebut les atencions
de vestuari que regulava la normativa vigent fins a l'aprovació
de l'ordre ministerial. Tampoc no han rebut una compensació
econòmica que pugui satisfer el greuge que han patit en el
desenvolupament de la prestació social.

Per tot això Unió Mallorquina sol•licita al Parlament de les
Illes Balears que insti el Govern de l'Estat per tal de donar
compliment a les disposicions sobre prestació social
substitutòria, i en concret a la prestació de vestuari o de
compensació d'aquest vestuari a través d'una quantia econòmica
a què tenen dret els objectors que s'han incorporat abans del
juliol de 1996, i que no han rebut l'esmentada compensació.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Passam al torn d'intervenció d'altres
grups. Grup Mixt... perdó, pel Grup d'Esquerra Unida el Sr.
Portella té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Encara som grup parlamentari, no
sabem d'aquí a uns mesos si serà correcta aquesta prescripció...

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Només vull indicar que d'acord amb el plantejament que
fa el Grup Mixt en aquesta proposició no de llei, nosaltres
manifestam el suport que li donarem i el vot afirmatiu,
perquè sigui possible la petició que aquesta proposició ens
fa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup Nacionalista-PSM, el Sr.
Orfila té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que també donarem
suport a aquesta proposició no de llei, que allò que pretén és
eliminar una situació de greuge comparatiu i de -pensam
nosaltres- aplicació incorrecta d'una ordre, perquè s'està fent
de forma retroactiva i entenem que no hauria de ser
d'aquesta manera. Nosaltres pensam que s'hauria de
mantenir allò que deia la Llei 48/1984, de 26 de desembre,
reguladora de l'objecció de consciència, en el sentit que els
objectors de consciència en situació d'activitat tendran dret
a la mateixa remuneració del soldat en files i prestacions
equivalents d'alimentació, vestuari, transport, sanitat i
seguretat social, sigui quina sigui la seva prestació, la
prestació que duen a terme. Per tant, hauríem d'anar més
enllà, fins i tot, del que proposa aquesta proposició no de
llei. En aquest sentit, sí que li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grup Socialista, el Sr. Tejero té la
paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Nos
encontramos con una exposición de motivos bastante
sensata desde el momento en que hace referencia a tres
elementos normativos jerárquicos: ley, real decreto y orden
ministerial. Parece que tiene sentido que cualquier
prestación, cualquier cuestión regulada por una ley,
cualquier ordenamiento de orden inferior, como orden
ministerial y real decreto, lo especifique. No nos parece que
esté claramente especificado o claramente explicitado. Me
gustaría, si es posible, que el Grupo Mixto nos dijera en que
casos específicos puramente se estén refiriendo, porque
independientemente de nuestro apoyo, parece necesario
clarificar o se podría entender por un análisis en negativo,
por poner un ejemplo, que si la ..., se solicita..., tienen
derecho a la misma remuneración, alimentación, vestuario,
transporte, sanidad y seguridad social, al reclamar
explícitamente vestuario, si se está renunciando a
alimentación, transporte, sanidad y seguridad social, tal
como viene planteado en la proposición no de ley o,
realmente, si se está hablando específicamente de algún
ámbito porque, como se puede ver en la orden ministerial,
se definen los casos donde sea necesario por la actividad
que desarrollen, determinadas actividades parece que sí, no
se especifica en la exposición de motivos de la proposición
no de ley. En principio, nuestra disposición es positiva a
apoyar la proposición no de ley, nos parece adecuada, nos
gustaría, si es posible, se explicara en estos términos.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Mi grupo quiere dejar claro, una vez
más, cual ha sido y es nuestro sentir y hacer en todo momento
con el cumplimiento de la legalidad vigente. En este caso,
concretamente, no podrá ser menos por lo que votaremos que
sí a esta proposición no de ley. Además, entendemos que viene
recogido en el artículo 10, capítulo 2 de la Ley 48/84, de 26 de
diciembre. Pero yo, después de las explicaciones que ha pedido
el portavoz del Grupo Socialista, también me gustaría
escucharlas por parte del proponente, y aparte la única
observación que me gustaría hacer es congratularme, con toda
sinceridad, de la recuperación de memoria que han sufrido
algunos grupos de la oposición, pues hasta que ha habido un
cambio de gobierno a nivel nacional parece ser que se padecía
una amnesia, con toda sinceridad, altamente preocupante.
Como he dicho antes, congratularme y decir que nunca es tarde
si la dicha es buena. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en principi, el suport
anunciat dels grups. Pel que tenim coneixement nosaltres,
afecta únicament i exclusivament al vestuari. És a dir, aquesta
gent que ha fet el servei substitutori abans del 96 (...) un greuge
per no haver rebut ni el vestuari ni la quantitat econòmica que
els pertocaria per vestuari. De les altres qüestions, transport i
les altres, no ens consta que hi hagi queixes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Jo crec que, en aquests moments, sense
passar a votació, podem considerar aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei. Queda, idò, aprovada per
assentiment.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 3908/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normes reglamentàries per al desenvolupament de la
Llei 2/1996, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Passam a la tercera i darrera proposició no de llei d'avui, que
és la número 3908, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre normes
reglamentàries per al desenvolupament de la Llei 2/96
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Pel Grup
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Fa un any, el novembre del 1996,
gairebé fa un any, es va aprovar en el Parlament la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma. Una llei aprovada per la
majoria parlamentària del Grup Popular, que no va admetre
esmenes d'altres grups que s'havien presentat i que segons
la nostra manera de veure, que no és compartida, volien
millorar el contingut d'aquella llei. Aquesta llei pretén que
l'executiu i l'administració pública serveixin de forma
objectiva als interessos generals de la societat i amb
garanties suficients a aquests interessos. El principi bàsic és
la incompatibilitat absoluta del càrrec o les funcions de les
persones que abasta aquesta llei en qualsevol altra activitat
de caràcter públic o privat, remunerada o no, delimitant
aquelles excepcions que sí que s'admetien.

Malgrat que la nostra llei tengui alguna trampa, és
desitjable, -trampa segons la nostra manera de veure
lògicament-, que s'apliqui i s'executi amb la celeritat i
garanties adequades. La llei, en molts articles i
principalment en aquells que fan referència a la creació de
registres d'interessos i activitats i de patrimoni, així com en
el seu manteniment i funcionament, remet a un
desenvolupament posterior reglamentari. Aquest
desenvolupament queda concretat i definit a la disposició
addicional segona, on es dóna un termini de sis mesos, o
mig any de termini, al Consell de Govern per aprovar
mitjançant decret les normes reglamentàries corresponents.
Aquests sis mesos han estat superats (...)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Portella, és impossible seguir la
intervenció del diputat Sr. Portella. Jo prec que si algun
diputat té alguna cridada de telèfon, surti fora, per favor.
Continuï, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquests sis mesos han estat
superats, com deia, ja fa temps i sembla ser que no s'ha
complit aquest mandat per part de l'executiu. Dic sembla ser
perquè en el seguiment del Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma dels decrets i ordres d'ençà de l'aprovació de la
llei, amb la recerca en el servei de documentació d'aquest
parlament, no hem trobat publicada cap disposició en aquest
sentit. Podria succeir que no haguéssim fet un seguiment
correcte, això sempre és possible, des de la presentació
d'aquesta proposició en el mes de maig fins ara, però creim
que aquest no és el cas i que el reglament que havia d'estar
aprovat pel Consell de Govern i ja publicat al Butlletí Oficial
no està ni aprovat ni publicat.
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Per altra banda, preguntes efectuades al Govern, en el seu
temps, encara estan sense resposta i no podem tenir opinió
sobres les circumstàncies que fan ajornar o no ajornar la
publicació d'aquest reglaments, que són reglaments que fan
possible l'aplicació de la Llei d'incompatibilitats, perquè si van
trobar que aquesta llei era necessària, imprescindible,
lògicament, en aquests moments (...) d'aplicació perquè falta
aquest reglament.

Per açò, la nostra proposició no de llei té dues parts. Una
primera part és censurar, en la mesura d'un lament, des del
Parlament l'incompliment d'una llei per part del Govern i, per
tant, dels objectius que es pretenien. Per altra part, s'ha d'instar
al Govern a l'urgent compliment ja que el desenvolupament
reglamentari és bàsic en aquest sentit pel compliment d'aquesta
llei d'incompatibilitats de membres del Govern i d'alts càrrecs,
no ho hem d'oblidar, fa un any ja que està aprovada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Torn d'intervenció dels altres grups.
Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que Unió Mallorquina
donarà suport a aquesta proposició no de llei que presenta
Esquerra Unida, perquè entenem que passat un any i amb el
compromís de posar en marxa el tema en sis mesos, ja és ben
hora. Per tant, donarem suport a la proposició d'Esquerra Unida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. També vull dir que donarem suport
a la proposició no de llei. Nosaltres tampoc no hem estat
capaços de trobar enlloc que s'hagin aprovat aquests
reglaments, que s'hagin fet les normes reglamentàries
necessàries per possibilitar el compliment de la llei.

Per altra banda, dir que estam molt acostumats, no és la
primera vegada que es denuncia en aquesta cambra
l'incompliment de les disposicions addicionals d'algunes de
les lleis que aprova el Parlament de les Illes Balears pel que
fa a terminis de reglamentació per part del Govern, del
contingut d'aquestes. El Govern sol ser especialment poc
sensible a respectar els terminis als quals obliguen les lleis
aprovades. És lamentable perquè quan un ciutadà
incompleix terminis per qualsevol de les seves relacions
amb l'administració sol ser penalitzat sempre d'una o altra
forma. Al Govern, tristament, aquesta cambra no permet
que ni tan sols li estirem les orelles de forma simbòlica
aprovant proposicions no de llei com aquesta. Nosaltres sí
que li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta va ser una llei molt
desitjada i molt esperada durant anys, va arribar de la mà
del president de la Comissió quan era president de la
Comunitat Autònoma i encara que no quedàssim plenament
satisfets no hi ha cap dubte que és una llei que suposa un
avanç molt important en la regulació d'allò que tothom ja té
regulat fa molt de temps, que són les incompatibilitats dels
alts càrrecs i dels membres del Govern de la Comunitat
Autònoma. Però clar, aquesta llei en gran part està
inaplicada, està sense possibilitats d'aplicació perquè, entre
altres coses, tots els càrrecs que estan sotmesos a aquesta
llei d'incompatibilitats i que ja ho eren anteriorment a la
seva entrada en vigor, per tant, fa deu mesos, que són la
majoria perquè en els darrers deu mesos no hi ha hagut cap
cataclisme polític dins la Comunitat Autònoma, encara no
estan obligats en aquests moments a fer la seva declaració
de béns i de patrimoni perquè la declaració de béns i de
patrimoni dels càrrecs que ja ho eren amb anterioritat està
condicionada a l'aprovació d'un reglament que no ha estat
aprovat.

Per tant, només amb aquestes consideracions jo crec que
ja està clar que existeix causa motivada per expressar
aquesta queixa al Govern per no haver fet el reglament i per
demanar que es faci ràpidament perquè de fet, si no, aquesta
és una llei que no passa en gran part de les seves
disposicions del Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
perquè no canvia, no obliga a fer les declaracions de béns
inicials i les anuals a les quals obliga la pròpia llei, que ja
s'haurien d'haver fet entre dia 1 de juliol i dia 1 d'agost, les
anuals, d'actualització del patrimoni perquè hi ha hagut una
negligència o una falta de voluntat del Govern per complir
el mandat que ell mateix es va imposar de fer un reglament
en sis mesos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grup Parlamentari Popular, Sr.
Rovira, té vostè la paraula.
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EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Entrando directamente en el tema y sin hacer más valoraciones
de las que ya se hicieron en el momento del debate sobre la Ley
de incompatibilidades que, por supuesto, el Grupo Popular
apoya y apoyó en su momento, pues, como les decía, entrando
en el tema, decirles que realizadas las consultas oportunas les
tengo que tranquilizar. No han sido razones políticas, por
supuesto, las que han impedido que este decreto, este
reglamento (...) publicado. El Gobierno tiene intención de
publicarlo en el plazo más breve posible. De hecho, las
previsiones son que durante este mes de octubre se lleve a
Consejo de Gobierno y se publique con rapidez en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el Grupo
Popular no lamenta ningún incumplimiento porque vemos que
realmente no ha habido una negligencia sino que ha habido un
cierto retraso o un pequeño retraso únicamente, algunos
estamos acostumbrados a soportar retrasos de hasta dos años y
medio cuando en otras instituciones se está gobernando y que
no vamos a apoyar, por lo tanto, esta proposición no de ley.
Tranquilizarlos otra vez en el sentido que el Gobierno es el
máximo interesado en que este reglamento esté en vigor en el
más breve plazo de tiempo posible y que van a poner los
medios para que durante este mes de octubre, si puede ser, esté
ya publicado convenientemente. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Sr. Portella, vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo entenc i som encara, i ho seré
durant aquests quatre anys, novell en aquest parlament, que el
Parlament té dues obligacions principalment per realitzar i per
açò venim aquí. Una primera és la legislativa i en aquesta part
es va aprovar, discutir, debatre la Llei d'incompatibilitats i una
segona és la de control i impuls de l'acció de govern. En
aquesta segona s'emmarca aquesta iniciativa parlamentària que
hem presentat, de control per censurar un incompliment, un
incompliment clar. Nosaltres no tenim res més que dir que s'ha
incomplit la disposició addicional primera i segona d'impuls, és
el segon punt de la proposició, que és dir al Govern que ho faci
amb urgència. Clar, ens estalviaríem molta feina supos ara amb
aquesta etapa o era de la telemàtica si en el Parlament balear i
a les oficines centrals del Govern balear hi hagués un pannell
de llums, que a cada llei hi hagués unes dates de terminis i que
quan s'acabés un termini hi hagués un llum vermell, però,
lògicament, estarien tots els pannells en llums vermells i no
importaria fer proposicions de llei o no de llei per fer complir
al Govern allò que ha de complir i açò seria el més automàtic
i indicatiu per veure fins quin punt es compleixen les lleis o
alguns extrems de la llei. El Sr. Maurici ens tranquil•litza dient
que no han estat motius polítics. Bé, nosaltres estam fent una
labor política, el Govern està fent una labor política i un
incompliment és una acció política. Jo som comprensiu, som
comprensiu. Sé que dins la Conselleria de Funció Pública hi ha
hagut canvis de consellers. Per tant, només lamentam, és una
censura de lament, de queixa, no està bé, primer punt. El segon
punt, també som comprensiu, és dir que es faci urgentment.

Per tant, jo no dubt que no hi hagi dificultats, ja que si
segons el Sr. Rovira s'està fent no dubt que el Govern
acceptarà de bon grat aquest impuls a l'acció de l'executiu
que des del Parlament li donam, si no és que fent actuals les
paraules del Sr. Jaén Palacios a una altra proposició no de
llei, ens proposi felicitar al Govern per l'incompliment de la
disposició addicional primera, felicitar al Govern per
l'actual labor per dur molt prest a aprovació i a publicació
aquest reglament que fa que s'estigui incomplint una llei
tants anys esperada. Jo no entenc que el Grup Popular
accepti que el Govern incompleixi les lleis i accepti que des
del Parlament no podem tenir aquesta labor constructiva
d'impuls a l'acció de l'executiu que és la nostra obligació. En
compliment de la nostra obligació estaria bé aprovar
proposicions com aquesta que ara veim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per contrarèplica, Sr. Rovira, té
vostè la paraula.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Agradezco la comprensión del
grupo proponente. Comprensión que se dio tres días después
de cumplirse el plazo. Recuerdo que esta proposición no de
ley está firmada día nueve de mayo y probablemente
redactada mucho tiempo antes. En segundo lugar, le digo y
le tranquilizo en el sentido que me parece muy bien que
ustedes quieran que el Gobierno cumpla las leyes, nosotros
también, en este tema, -además, ya se lo digo por segunda
vez-, creemos y además lo creemos ciertamente que motivos
técnicos y no motivos políticos, por supuesto, como no
podía ser de otra manera, provocan que este decreto se tenga
que presentar con un pequeño retraso. Un pequeño retraso,
yo creo que tres, cuatro meses no es un retraso que pueda
ser injustificable, yo creo que es más bien bastante
justificado, sobretodo con las modificaciones que ha sufrido
la dirección en esta conselleria en los tres últimos meses. En
este sentido, les tranquilizamos de nuevo. Tengan paciencia,
nosotros suponemos que el Gobierno no nos habrá engañado
cuando nos ha dicho que este decreto estará aprobado con
rapidez y publicado. Por este motivo vuelvo a decirle que ni
lamentamos ningún incumplimiento, porque realmente no
lo lamentamos, ni siquiera vamos a instar al Gobierno a que
cumpla porque sabemos que lo está haciendo. Muchas
gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. Acabat el debat, passarem a la votació
de la proposició no de llei 3908 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, idò, la proposició no de llei 3908. Esgotat
l'ordre del dia, conclou la sessió, gràcies.
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