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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la Comissió d'Economia. Hi ha substitucions,
per favor?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Margalida Ferrando substitueix Maurici Rovira.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sr. President, Simó Gornés substitueix Alejandro Pax.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

I.1) Proposició no de Llei RGE núm. 3971/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la creació d'un
"Servei d'auditories energètiques".

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, amb el
títol "Creació d'un servei d'auditories energètiques". Pel Grup
Nacionalista...

...Sí, així ho tenim.

Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tots els grups parlamentaris ens hem
omplert la boca de manera constant quan hem parlat del
problema energètic o de la situació energètica a les Illes
Balears, de la necessitat d'impulsar una política d'estalvi
energètic. 

Els problemes que origina el constant increment de la
demanda, les limitacions de producció de les actuals fonts
energètiques a les Illes Balears s'haurien de combatre des d'una
política no només de creació de noves fonts d'energia, sinó
també des de la limitació del consum energètic així com de la
potenciació de fonts d'energia renovable i autòctona, mentre açò
sigui possible; i és un fet que açò sols es pot aconseguir, es pot
concretar, a través de campanyes de mentalització i posant a
disposició dels interessats, d'empreses, dels particulars, emperò
també de la mateixa administració, de fórmules que permetin la
disminució del consum d'energia. Així ho fan determinades
comunitats autònomes que han aconseguit un nivell d'estalvi
energètic vertaderament important, d'un 19% a nivell
d'empreses i de quasi un 20% a nivell de domicilis particulars.

Però és clar, és evident que tant les empreses com els
ciutadans difícilment duran a terme les mesures per
aconseguir l'estalvi d'energia en els seus domicilis o les
seves empreses si no se'ls indueix a través de campanyes de
conscienciació i si no se'ls faciliten de forma convenient,
també, els mitjans perquè puguin conèixer de quina forma,
quin sistema serien els idonis per dur a terme aquest estalvi
energètic.

Està clar que per fer açò qui hauria de començar per
donar exemple hauria de ser la mateixa Administració i, per
tant, hauria de ser l'Administració qui, per una banda,
facilitàs a tots els interessats un servei d'auditories
energètiques que permetés calibrar quin és el nivell de
consum de cada empresa i com es podria abaratir aquest
consum, com es podria reduir i, d'altra banda, que ella
mateixa, l'administració pública, les institucions, dugués a
terme les pròpies adaptacions per també consumir manco
energia, per racionalitzar i disminuir el seu consum
d'energia.

Aquestes dades que els he ofert de Catalunya, de la
Comunitat Autònoma de Catalunya, crec que són prou
significatives; reduir el consum en un 19% a nivell de les
empreses que han estat auditades per la Generalitat, i un
20% en els domicilis que també han estat auditats
simplement canviant els sistemes d'enllumenat, la
possibilitat de dur a terme aquesta substitució del sistemes
d'enllumenat públic, també, des dels ajuntaments, des de les
administracions, que també ha redundat, ha duit com a
conseqüència una disminució del consum d'energia, són
prou demostratives com perquè, sense necessitat d'inventar
res nou, la nostra comunitat autònoma es prestés a dur a
terme, a oferir, un servei com aquest, un servei d'auditories
energètiques.

La Conselleria de Comerç i Indústria en aquests
moments no compta amb cap programa que permeti oferir
aquesta assessoria a empreses, a particulars o a les mateixes
administracions. Jo els puc dir que ja sabem que diferents
ajuntaments s'han adreçat al Govern de la Comunitat
Autònoma demanant poder ser auditats i la resposta del
Govern de la Comunitat Autònoma, a preguntes que li ha
formulat aquest diputat, és que ni s'ha fet ni se l'espera, a
aquest servei; per tant, davant aquesta situació, pensam que
el Parlament ha d'instar el Govern de les Illes Balears
perquè, en base al Pressupost del 1997 i a través de la
macroconselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, es creï
un servei d'auditories energètiques per a les empreses de les
Illes Balears que s'ofereixi de manera gratuïta als interessats
i, a la vegada, oferir aquest servei d'auditories energètiques
també a les administracions públiques, i aquí vol dir
ajuntaments, consells insulars i conselleries i empreses
públiques, perquè aquestes també auditiu les seves
instal•lacions i serveis per tal de racionalitzar i disminuir el
seu consum d'energia. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la problemàtica
energètica de les Illes Balears és, en aquests moments, un dels
grans reptes que té plantejada la nostra societat. Darrerament
s'ha parlat molt sobre aquesta qüestió i s'han plantejat diferents
opcions que passen des de la construcció d'una nova central
tèrmica a Mallorca, com un enllaç mitjançant un cable amb la
península o l'increment de les energies alternatives des de la
solar a l'eòlica.

En el si del debat general sobre l'acció política i de govern,
el Parlament, i per iniciativa d'Unió Mallorquina, va aprovar
una proposta de resolució en la qual el Govern ha de presentar
davant el Parlament, en el termini d'un mes, els criteris del Pla
energètic i serà a partir d'aquí que podrem començar a plantejar-
nos quin serà el futur energètic de les nostres illes. 

En qualsevol cas, un dels aspectes que, sens dubte, cal tenir
en compte és l'estalvi energètic a través d'auditories
energètiques a empreses i als edificis públics per tal d'optimitzar
les instal•lacions elèctriques, en molts de casos, en la majoria,
obsoletes, i el foment de l'aplicació de noves tecnologies ens
permetrà, sens dubte, un considerable estalvi energètic i
obtindrem uns millors resultats.

És per tot això que Unió Mallorquina i el Grup Parlamentari
Mixt donarà suport als dos punt de la Proposició no de Llei que
aquí es debat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida també dóna suport a aquesta proposició no de llei.
Pensam que, independentment del debat parlamentari que s'hagi
de dur sobre el Pla energètic, els criteris i, finalment, la solució
per la qual opti el Govern balear, allò que es proposa en aquesta
proposició no de llei es pot posar en marxa independentment
dels criteris i de la concreció d'aquest pla energètic.

Un servei d'auditories energètiques promouria l'estalvi,
donaria assessorament i informació als interessats i, sobretot,
aquest servei podria ajudar les administracions públiques a
donar exemple per tal d'aconseguir racionalitzar i disminuir el
consum d'energia. Per tant, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida li dóna suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la diputada Sra. Carme García.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Tornam a tenir una proposició del
Grup Nacionalista-PSM relativa a l'energia i a l'estalvi
energètic. Fa un parell de setmanes en vam discutir una altra
que feia menció, només, al cas dels ajuntaments. Hi estam
d'acord, igual que hi vàrem estar la darrera vegada, i tal com
vàrem dir, la gestió de la demanda és una part important
dins el que poden ser les polítiques d'estalvi energètic.

La Proposició no de Llei presenta dues branques; per la
que fa a les empreses creim que les empreses són les
primeres interessades en el fet que se'ls redueixin els costos
que signifiquen els costos d'energia dins els costos
d'empresa, però és evident que, en molts de casos, per reduir
aquests costos implica inversions i implica renovació de les
maquinàries, canvi de sistemes de fabricació i pot implicar
fortes despeses d'inversió, la qual cosa implicaria una
política més decidida per part del Govern de promocionar
l'estalvi energètic. Però, en qualsevol cas, no està de més
que s'ajudi perquè les empreses puguin fer la diagnosi per
saber en quin sentit podrien estalviar energia i suposo que
és en aquest sentit que es presenta la Proposició no de Llei
que avui tractam. I tampoc no està de més que totes les
empreses, malgrat ho saben en la majoria dels casos, des del
Govern s'engegui un procés de mentalització i de presa de
consciència del que significa tant d'estalvi de costos com
d'estalvi per a tots, quant a costos socials.

Pel que fa a l'Administració, més que més, per donar
exemple i també per estalviar costos que són de tots, és a
dir, que quan l'Administració estalvia no estalvia una
empresa privada, sinó que estalviam doblers de tots i també
hi ha un estalvi social quant a costos ecològics, perquè
l'estalvi energètic també significa més preservació del medi
ambient. 

Per tant, el nostre grup votarà a favor d'aquesta
proposició i esperem que així ho faci el grup que queda per
manifestar-se. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.
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EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Agafant un poc el fil d'aquesta
qüestió que avui debatem, hem de dir que, en aquesta matèria,
les tendències actuals d'auditoria ambiental estam marcades ja,
fins i tot a nivell mundial, per dos reglaments molt concrets:
d'una banda, el Reglament 1836 de l'any 93 de la Unió Europea,
i per les normes ISO 14.001, propugnat el primer d'ells, el
Reglament, per la Unió Europea, com dèiem, i les segones pels
Estats Units. Aquestes dues vessants, en aquests moments
actuals, es troben en un moment, diríem, de lluita per veure quin
(...), però tot indica que acabarem adoptant, a nivell mundial, un
sistema híbrid.

Cap d'aquests dos sistemes, que són els sistemes dominants,
ens parla del fet que les auditories hagin de ser realitzades pels
governs, sinó que aquests tenen, únicament, missions de
registres d'auditors, verificadors i registre d'empreses que han
posat en marxa els sistemes de gestió ambiental que, per altra
banda, són una passa més avançada que la mateixa auditoria
ambiental o auditoria, en aquest cas, energètica, més
concretament.

En els dos sistema a què feia menció la participació és
voluntària i l'auditoria, verificació, instauració d'un sistema de
gestió ambiental, és realitzat per empreses especialitzades en
aquests temes.

D'altra banda, ja existeix l'adequada reglamentació i
disposició legal precisa -ja entr en els nostre territori-
concretament el Reial Decret 85 de l'any 96 que transposa a la
legislació espanyola el Reglament de la Unió Europea 1836 de
l'any 93 a què fèiem referència per a la realització d'auditories
i implantació de sistemes de gestió ambiental, dins el qual és
possible l'execució d'auditories energètiques en qualsevol tipus
d'instal•lació industrial o de serveis, i són ja nombroses les
empreses del sector que ofereixen els seus serveis com a
auditors.

La creació d'un servei d'auditories energètiques creim
nosaltres, el Grup Popular, que seria gravós per al Govern
balear i per als ciutadans d'aquestes illes; a més, per altra banda,
(...) suposaria una competència un tant improcedent amb les
empreses del sector auditor. En canvi sí que entra dins les
missions del Govern balear la d'impulsar tot tipus d'empreses
que operin a Balears al fet que realitzin auditories energètiques
i, més encara, que implantin sistemes de gestió ambiental. Hem
de recordar que l'estalvi energètic, si bé és un dels més
importants, és només un dels components d'un sistema de gestió
ambiental. Açò es pot realitzar per diverses vies -açò a què feia
referència- tals com són les campanyes de difusió, campanyes
de mentalització, projectes pilot, subvencions, etc.;
concretament, pel que fa al cas que ens ocupa, la Comunitat de
les Illes Balears, essent les empreses de serveis turístics les més
abundants en aquest territori, el Govern balear està
desenvolupant, a través de la Conselleria de Medi Ambient, el
programa Ecotur, amb el qual es pretén donar un fort impuls a
la implantació dels sistemes de gestió ambiental en les seves
instal•lacions, la qual cosa, evidentment, redundarà en un
estalvi d'energia. 

Per tot açò que hem comentat, no ens sembla pertinent
donar suport a aquesta proposició no de llei i, per tant, el vot
del Grup Popular seria, en aquest cas, negatiu. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, al
Grup Mixt, al d'Esquerra Unida i al Socialista, el suport,
coherent, d'altra banda, amb les postures que aquests tres
grups han defensat en altres ocasions referides a la política
energètica, i lamentar i, fins i tot, no entendre massa
l'actitud del Grup Popular, que dóna suport al Govern: dur
a terme crear un servei d'auditories equivaldria a fer una
competència deslleial a empreses que ofereixen aquest
servei. I a Agricultura?, no sap vostè que existeixen uns
equips tècnics de gestió que es dediquen a assessorar les
empreses agrícoles que fan una diagnosi de la seva realitat
per, immediatament, fer propostes alternatives per abaratir
costos de producció? 

No és una de les funcions del Govern -i jo li vull
recordar en aquest sentit, o li demanaria al portaveu del
Grup Popular que llegeixi la memòria que acompanya els
pressuposts d'enguany, de l'any 1996, de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que en parla, d'aquesta funció del
Govern de la Comunitat Autònoma i concretament de la
Conselleria de Comerç i Indústria- orientar, assessorar les
empreses perquè aquestes redueixin costos i puguin ser més
competitives davant les altres?, no és un dels elements de la
política del Govern reduir el consum energètic, precisament
perquè té un cost social i ecològic, i aquesta seria una
fórmula perfecta? Per quin motiu, si duen a terme una
campanya amb les empreses turístiques de reduir consum
energètic no l'hem de dur amb les indústries, per exemple,
que són grans consumidores d'energia?

Miri, jo els faré una proposta alternativa, a veure si hi ha,
de ver, tarannà d'aprovar o no, modificar el contingut, a
tenor de les intervencions que s'han produït, modificar el
contingut de la proposta: "El Parlament de les Illes Balears
insta -per si tots els grups estiguessin d'acord- insta el
Govern de les Illes Balears a finançar un programa
d'auditories energètiques que s'oferiran a les indústries de
les Illes Balears, així com a les administracions públiques:
ajuntaments, consells insulars, empreses públiques i les
mateixes dependències del Govern de les Illes Balears". 
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No està previst, fer-ho, no em diguin que ho tenen previst,
no està previst, a no ser que sigui dins el programa de l'any que
ve i, si ho diuen, els ho retraurem en el seu moment. Aquesta sí
que seria una novetat, no representaria fer la competència
deslleial a ningú. Seria el Govern que ho finançaria, a través
d'empreses que ja existeixen, si és que no ho vol fer creant el
seu propi servei, però es duria a terme l'auditoria que és allò que
realment importa, i aquesta es duria a terme en el mateix nivell
que es duen polítiques que, en aquests moments, es fan des de
la Conselleria de Comerç i Indústria tendents a reduir costs de
producció, finançant (...) a través de la finançació de la
introducció de noves tecnologies i d'altres; tota la política
tendent a reduir costos de producció, en aquests moments, està
finançada des del Govern de les Illes Balears, amb una sèrie de
possibilitats que ofereix el mateix Pla de reindustrialització;
aquest de les auditories energètiques no hi és. 

Ja els he dit que altres comunitats autònomes -País Basc,
Catalunya- ho han duit a terme i amb molts bons resultats. Per
què nosaltres no? Per què, si assessoram i orientam i auditam
determinades empreses, en aquest cas les agràries, no hem de
fer el mateix amb les industrials? Per què els ajuntaments, que
no tenen capacitat per dur a terme les auditories del seu propi
sistema d'enllumenat, per exemple, que és un gran consumidor
d'energia, no han de ser ajudats pel Govern per dur a terme açò,
per conèixer, diagnosticar quin és el nivell de consum, com es
malgasta energia amb aquest sistema i, en canvi, es podria
canviar? Saben que hi ha una dada que s'ha fet pública
recentment que el 70% del llum produït pels fanalses de
l'enllumenat públic es perd?, simplement per la forma que tenen
aquests fanals, el 70%. Mirin quina reducció d'energia es podria
aconseguir si simplement féssim més racional els sistemes
d'enllumenat públic. Per què no ha d'incentivar, el Govern de les
Illes Balears, aquesta política?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, coincidim en moltes de les
coses que vostè ha dit i al llarg del debat s'ha pogut comprovar.
Però anem a veure, anem a analitzar algunes d'aquestes coses.

Un dels objectius del Govern balear, evidentment, és, en el
tema de l'energia, fer-ne un ús adequat. El fet que dins els
sistemes de gestió ambiental pels quals aposta el Govern balear,
és a dir, aposta per tot el conjunt, no només per un, perquè dins
aquests sistemes de gestió ambiental hi ha les auditories
ambientals i, dins les auditories ambientals, una de tantes és
l'auditoria energètica. Vostè en demana una; nosaltres li deim
que aquí, en aquest cas, el Govern balear fa una política global,
les engloba totes, no va d'una en una, sinó que té una visió
global del problema i, per tant, no només obri un front sinó que
obri tot un ventall de possibilitats entorn d'aquest tema, és a dir,
no tracti de dir, ara, que el Govern no està d'acord amb aquestes
postures d'estalvi d'energia, no, el Govern l'únic que fa és que
té una diferència en el seu punt de vista. Vostè té una visió molt
concreta, punt per punt, i aquí el Govern dóna una visió global
del problema i va analitzant els diferents punt dins els sistemes
de gestió ambiental i així ho demostra la Conselleria de Medi
Ambient; així ho demostra i vostè, que està ben informat, ho
sap.

Quant a propostes alternatives per veure el tarannà, miri,
Sr. Orfila, supòs que una proposta alternativa serà per
baratar alguna cosa que hagi posat al seu escrit o per
introduir un nou element. Ara, per veure el tarannà no fa
falta. Vostè sap que des d'aquest grup no hem tengut cap
empatx, quan la proposta ens sembla correcta i positiva i
constructiva, de donar-li suport; no posi alternatives per
veure el tarannà. El nostre tarannà ja sap quin és: si ho veim
correcte, moltes vegades vostè ha sortit d'aquí amb
proposicions no de llei aprovades pel Grup Popular; per
tant, quan faci una alternativa, que no sigui simplement per
veure el tarannà. Per tant, no li donarem suport. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació d'aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.2) Proposició no de Llei RGE núm. 4518/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a potenciar les
actuacions que realitzen les associacions de protecció i
defensa dels animals que viuen a l'entorn humà.

El segon punt de l'ordre del dia és una proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
amb el títol de "Potenciar les actuacions que realitzen les
associacions de protecció i defensa dels animals que viuen
a l'entorn humà". Té la paraula el diputat Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquest diputat que els parla va tenir
l'honor de participar en la ponència que va redactar la Llei de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, i he de dir que
va ser una ponència molt enriquidora en el sentit que es va
treballar a consciència i es va debatre a fons tota la
problemàtica referida als animals que viuen a l'entorn humà.

Aquesta llei, la Llei 1/1992, de 8 d'abril, dedica tot un
capítol a les associacions per a la protecció i defensa dels
animals, i si estudien aquest capítol de manera atenta, podran
veure que per al legislador, qui va elaborar la llei, la va redactar,
el paper que han de jugar les associacions de defensa dels
animals és un element primordial fins el punt de preveure la
possibilitat que aquestes organitzacions es converteixin en una
cosa que es va intentar definir, en una figura que es va crear que
es deia "Entitats col•laboradores de la Conselleria
d'Agricultura", i la llei diu: "a l'objecte de coadjuvar el millor
compliment de la llei". És a dir, que el legislador entén,
interpreta que per què la llei es pugui aplicar de forma més
correcta s'ha de promoure que existeixin aquestes entitats
col•laboradores de la Conselleria d'Agricultura, perquè sense
elles, sense el concurs de la societat civil organitzada, en aquest
cas la gent sensibilitzada en la problemàtica dels animals que
viuen a l'entorn humà, que està disposada a fer coses, sense ells
difícilment es pot dur a terme una política global coherent de
defensa dels animals.

La llei preveu, en aquest sentit, que s'han d'establir ajuts, des
de la Conselleria d'Agricultura, per potenciar, per fer més
possible la tasca, la feina d'aquestes entitats col•laboradores,
però fixin-se que des de que es va aprovar la llei, l'any 1992, dia
8 d'abril, sols s'han inscrit com a entitats col•laboradores tres
associacions, i si s'hi fixen, cap ubicada a les illes de
Formentera, d'Eivissa i de Menorca, segons informacions
remeses per la Conselleria d'Agricultura. Cap d'elles, de les tres
que s'han inscrit, ha demanat ajuts a l'administració, a la
Conselleria d'Agricultura, per dur a terme les seves tasques, i les
duen, aquestes tasques, són els únics que fan feina seriosa,
rigorosa, de mentalització, de conscienciació de la ciutadania,
de la necessitat de respectar els drets dels animals. 

Jo record perfectament el debat que es va produir en el
plenari, quan es va aprovar aquesta llei -algun diputat que hi era
present ho recordarà- que va ser un debat apassionat, on en un
moment determinat es va llegir el catàleg dels drets dels
animals, deixant clar tots els grups que donaven suport als
plantejaments d'aquesta declaració dels drets dels animals. Qui
du a terme la tasca de conscienciació de la ciutadania en favor
del respecte dels drets dels animals són essencialment les
associacions de protecció dels mateixos; s'ha de dir que
l'Administració ha fet tímides campanyes, tímids intents
d'aquestes campanyes de conscienciació que massa vegades no
han arribat de forma suficient a la ciutadania. 

Acceptam, per tant, que el mateix compliment de la llei
exigeix aquesta tasca de conscienciació ciutadana, en la
creació de la qual les entitats de protecció i defensa dels
animals han de jugar aquest paper vital, fonamental, atès
que la finalitat i també -esmentaré la llei- d'acabar amb
l'estructura, amb l'inflicció de danys o sofriments moltes
vegades gratuïts, o amb els maltractaments de què, en
ocasions, són objecte molts dels animals que viuen amb
nosaltres -i s'indica a l'exposició de motius de la llei-
exigeix un alt nivell de sensibilitat sense el qual és
impossible que es dugui a terme aquesta protecció, aquest
respecte, perquè no és només amb mesures coercitives, que
s'aconsegueix el respecte, sinó també i essencialment amb
aquest convenciment per part de la ciutadania.

Atès que la mateixa Llei de protecció dels animals
planteja l'objectiu d'augmentar la sensibilitat col•lectiva
balear cap a comportaments més civilitzats, i ho diu així
també a l'exposició de motius, i propis d'una societat
moderna que respecti el seu patrimoni natural i cultural; atès
els problemes que tenen les associacions de protecció i
defensa dels animals per dur a terme les seves tasques que,
massa vegades, no tenen el més petit coneixement per dur-
les a terme, l'Administració està obligada a concedir-los
ajuts. 

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei
que, en essència, demana que el Parlament insti el Govern
a dur a terme les actuacions necessàries per potenciar la
tasca que duen a terme les associacions de protecció i
defensa dels animals que viuen a l'entorn humà cercant la
col•laboració amb elles, promovent conjuntament
campanyes de sensibilització ciutadana en la línia que la
mateixa llei de protecció dels animals estableix; que per dur
a terme el punt anterior es promogui, des del Govern, la
inscripció en el registre d'entitats col•laboradores de la
Conselleria d'Agricultura de les associacions de defensa i
protecció dels animals que existeixen, algunes d'elles, a les
illes menors i que fins ara no s'han adonat, no han conegut
que es podien inscriure i rebre ajuts del Govern; a destinar,
igualment, una partida pressupostària suficient per ajudar
aquestes associacions i, finalment, a dur a terme, dins l'any
1997, des del Govern de les Illes Balears, una campanya
ampla de sensibilització ciutadana per aconseguir un major
respecte cap als animals que viuen a l'entorn humà, una
campanya, evidentment, amb una col•laboració estreta amb
totes les associacions de cada illa que persegueixin aquesta
finalitat i que estiguin disposades a col•laborar en aquesta
tasca.

I, em creguin, senyores i senyors diputats, que pels
contactes que aquest humil diputat ha tengut amb diferents
associacions, hi ha una gran disposició a col•laborar en
aquesta tasca, per part de les associacions. Esperen, però,
que el Govern tengui iniciatives, el Govern els vagi a cercar,
i a vegades hem d'entendre que una societat desvertebrada
com la nostra, on hi ha un teixit associatiu feble, és
fonamentalíssim que sigui el Govern, que sigui
l'administració pública que surti a camí a aquest teixit
associatiu per fer-los propostes que incrementin la seva
actuació que ja és prou encomiable, que ja és prou important
però que es veuria reforçada si el Govern els donàs els
suport que es mereixen i que, en aquest cas, la mateixa llei
estableix. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President; senyores i senyors diputats, la relació
amb els animals que viuen a l'entorn humà creim que ha de ser
de profund respecte i responsabilitat. Les associacions per a la
protecció i la defensa dels animals creim que són fonamentals
per tal de sensibilitzar tots els ciutadans cap a comportaments
més propis d'una societat avançada com ja és la nostra. No hem
d'oblidar que són molts els animals que conviuen en l'entorn
humà i que el tractament que reben, en molts de casos, no és el
més adequat, i això es produeix tant a l'entorn urbà com també,
i més encara, en l'entorn rural.

Unió Mallorquina donarà el seu suport a aquesta proposició
no de llei perquè consideram que el Govern ha de potenciar
aquesta tasca que realitzen associacions, de promoure la
inscripció en el registre d'entitats col•laboradores de la
Conselleria d'Agricultura per permetre la cobertura de la
totalitat a les Illes Balears, i que s'han de dur a terme campanyes
de sensibilització ciutadana per tal d'aconseguir el que realment
necessiten els animals, que és un major respecte de cap a ells
per tots els ciutadans.

Unió Mallorquina va ser responsable d'aquesta llei de
protecció als animals a través de qui és ara, avui, vicepresident
del nostre partit, en aquell moment diputat en aquest parlament;
crec que va ser una tasca enriquidora per part de totes les
persones que varen fer feina en aquesta llei, però que no s'ha
desenvolupat suficientment i que no se li ha tret tot el rendiment
possible, i és que és necessari que tots els diputats tenguem
consciència de la nostra tasca a través del Parlament de cap als
animals, aquests éssers que viuen amb les persones i que no
sempre reben el tractament més adient. Per tant, el nostre suport
a aquesta proposta que desitjaríem que tengués el suport de tots
els diferents grups.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida també
donarà suport a aquesta proposició no de llei perquè pensam
que la importància dels animals que viuen a l'entorn humà,
com ja s'ha dit aquí, no només és en el sentit de companyia
cap a persones soles o cap a persones que necessiten aquest
tipus d'ajut, sinó també des del punt de vista del respecte
que s'ha de tenir cap aquests éssers.

És curiós que moltes campanyes publicitàries que s'han
fet com "no l'abandonis", en el sentit que durant els mesos
d'estiu moltes famílies que han comprat cadells per Nadal,
després a l'estiu abandonen els animals, han estat
promogudes més per empreses privades que no per
institucions públiques, i el fet de tenir aquesta llei aprovada
des del 92, que ja preveu l'ajut, la potenciació d'associacions
que puguin, precisament, conscienciar i ajudar perquè les
famílies i els ciutadans entenguin aquest tipus de respecte
cap als animals, pensam que el fet que ja hi hagi aquesta llei
que ho preveu, allò que proposa la proposició no de llei és,
senzillament, el compliment i la potenciació d'aquests tipus
d'ajuts cap a aquestes associacions totalment altruistes i
totalment voluntàries.

Per tant, pensam que és una bona proposició no de llei i
esperam que tengui el suport de tots els grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en el comportament humà, en el dia a dia, encara
veim que es mantenen actuacions de maltractament
d'animals que es manifesten a través de queixen o denúncies
aïllades de particulars però, sobretot, d'associacions que
tenen com a finalitat, precisament, la denúncia d'aquestes
injustícies, intentant abolir determinades festes, costums i
tradicions que, per molt antigues o característiques del lloc,
permeten el sofriment dels animals. Aquests mateixos dies
hem pogut veure per Palma molts de cartells fomentant la
conscienciació per tal d'acabar amb les tortures d'animals,
unes imatges que tots els ciutadans estam acostumats a
veure però que suposen per als animals una tortura.

És important, per tant, augmentar la sensibilitat
col•lectiva de les illes cap al comportament més civilitzat
propi d'una societat moderna que respecta el seu patrimoni
natural i cultural, paraules, aquestes darreres, recollides de
la mateixa exposició de motius d'aquesta llei 1/1982. 
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Tots sabem que aquest procés de conscienciació va poc a
poc, però s'ha de continuar fent feina perquè encara subsisteixen
i s'incrementen altres formes de tortura consistents en penoses
condicions de vida tal com relatava, dissabte passat, Javier
Coromina en El Dia del Mundo, i com deia, estretes presons,
gàbies, on neixen, creixen, engreixen i moren per al consum,
passant a les grans cadenes de producció. És a dir, que la
societat és cada vegada més sensible al sofriment dels animals
i aquesta societat desenvolupada necessita fomentar i potenciar
la col•laboració amb aquestes associacions de defensa dels
animals. Campanyes com comentaven aquí -"ell no ho faria"-
arriben, sens dubte, a sensibilitzar la gent.

El títol sisè d'aquesta esmentada llei fa referència,
precisament, a les associacions per a la protecció i defensa dels
animals. Manca, per tant, fomentar aquests ajuts econòmics per
tal de permetre aquesta major col•laboració d'aquestes
associacions, tant amb la Conselleria d'Agricultura com també
-pensam- amb els ajuntaments, amb les entitats locals, per tal de
donar a conèixer, per tal de conscienciar d'aquests problemes
per tots coneguts, com tortures, maltractaments, abandó, etc. 

És per això que el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc voldria agrair al Sr.
Orfila la sensibilitat que té cap a totes, diguéssim, aquelles
coses que pertanyen a l'agricultura, ramaderia i pesca i, com no,
com es pot veure en la seva exposició de motius, als animals
que habiten en l'entorn humà.

Referent al primer punt de la seva proposició no de llei,
podem dir que la Conselleria d'Agricultura és conscient de la
necessitat de desenvolupar, de manera progressiva, la Llei 1 de
1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen en
l'entorn humà. A tal fi, en data 13 de maig del 1994, el Govern
va aprovar un reglament per al desenvolupament i aplicació de
la llei abans esmentada, mitjançant el Decret 56 del 1994. 

Referent al punt dos, en data de 19 del 12 del 94, la
Conselleria d'Agricultura va dictar un ordre que regula el
registre d'associacions de protecció i defensa dels animals que
viuen a l'entorn humà. Fins ara s'han inscrit tan sols tres o
quatre associacions. Per tant, vol dir que la incidència de la llei
ha estat petita i, com diu el Sr. Orfila, a Eivissa, Menorca i
Formentera no se n'ha inscrit cap. 

El contingut de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, és marcadament
municipalista, quedant, en la pràctica, l'execució, gestió,
control i sancions, en mans dels ajuntaments com a entitats
principals en què els animals, fonamentalment de
companyia, estan immersos. Tan sols en aquells casos que,
segons preveu la llei, un ajuntament no realitzi, bé
directament o bé mitjançant convenis amb entitats
col•laboradores, les funcions a què hem fet referència, la
Conselleria d'Agricultura procedirà a l'organització dels
serveis que s'hagin de realitzar i serà la respectiva entitat
local aquella que es farà càrrec de les despeses que es
derivin. 

Igualment, en un altre article de la llei esmentada, diu
que les corporacions locals podran convenir convenis amb
associacions col•laboradores en funcions de recollida, ús
dels allotjaments que aquestes tenen durant els terminis
assenyalats a la llei, com la quarantena que estableix la
legislació sanitària; podran procedir, aquestes associacions,
a la donació a tercers i als sacrificis eutanàsics d'acord amb
el que estableix la llei. Igualment podran inspeccionar els
establiments relacionats amb animals de companyia.

El rodatge (...) de l'esmentada llei, ha posat de manifest
que l'estructura bàsica del seu correcte desenvolupament
passa per la sensibilització dels ajuntaments cap aquest tema
i la seva col•laboració amb les associacions de protecció i
defensa dels animals, ja que els ajuntaments tenen assignada
la tasca executiva de la llei i les associacions la possibilitat
de dur-les a terme mitjançant prestacions convencionades
amb ells per abastar comeses que a la funció municipal seria
difícil poder dur a terme.

Per tot això, ja que les línies d'actuació estan marcades
per la llei, la Conselleria d'Agricultura té en projecte
estructurar un projecte de protecció de centres d'acollida
d'animals que passarà, lògicament, per la mancomunitat de
municipis amb la qual podran establir convenis amb
associacions col•laboradores.

Amb tot això, què es pretén? Es pretén evitar la
superposició de determinades actuacions d'acollida i cura
d'animals, així com l'aprofitament més racional dels centres
establerts que, com és lògic, requereixen un mínim
d'estructura i serveis. Tot això amb independència que en
singulars circumstàncies s'estableixi algun programa
especial que la conselleria pugui destinar algun pressupost
amb col•laboració amb associacions per dur determinades
actuacions específiques.

Bé, i finalment poder dir que, com la conselleria ha fet
a altres bandes, crec que no hi ha inconvenient el finançar
algunes campanyes de sensibilització dels ciutadans cap a
la protecció i cura d'aquest animals de companyia. 
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Com que, de fet, això, en línies generals el punt primer de la
seva proposició no de llei el té regulat la conselleria; quant al
punt de dos també té dictat la conselleria un ordre que regula el
registre d'associacions i pel que fa després (...) a aquestes
associacions, de fet són els ajuntaments que tenen la potestat,
idò, ho sent molt, però no tenim més remei que no poder-li
aprovar aquesta proposició. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Orfila, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, el suport
manifestat pel Grup Mixt, el d'Esquerra Unida i Socialista...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per favor...

EL SR. ORFILA I PONS:

...a la nostra proposició no de llei i, bé, jo he de reconèixer
que, a vegades, els diputats del grup que dóna suport al  Govern
es veuen en circumstàncies difícils, que han de defensar coses
en un to tan poc convençut que quasi es desdiu del contingut de
l'exposició que defensen o que expliquen aquí. Estic convençut
que, a vegades, les cucales de la disciplina no deixen veure amb
la suficient llargària de mida les coses, les propostes i, en aquest
cas, crec que estam en una situació com aquesta. 

Miri, jo conec perfectament el reglament que va fer el
Govern per desenvolupar la llei, que va ser molt criticat pels
grups de l'oposició perquè va estar dos anys, el Govern, per
reglamentar una llei, i tenia sis mesos per fer-ho; sis mesos per
fer-ho i va estar dos anys incomplint un mandat d'una llei
aprovada en el Parlament que, de forma inexplicable, el Govern
va ser incapaç de dur a terme. Coneixem les ordres que han
desenvolupat el reglament, després, concretament aquelles que
fan referència a la creació del registre d'entitats col•laboradores,
però la realitat és una: en aquest moment, les associacions de
protecció i defensa dels animals que viuen a l'entorn humà
mantenen una activitat, elles, de forma altruista, robant hores al
seu temps, cercant col•laboració dels ciutadans molt més que la
de l'Administració, i em remet a les proves, a les contestacions
que m'ha donat la mateixa Conselleria d'Agricultura on em
reconeix que no s'ha donat ni un cèntim, no hi ha hagut cap
quantitat de doblers públics que hagi anat a parar a aquestes
associacions, a les tres entitats col•laboradores inscrites o a
qualsevol de les altres associacions que existeixen i estan
legalitzades a les Illes Balears, associacions de protecció i
defensa dels animals que viuen a l'entorn humà, o perquè no ho
han demanat o perquè, simplement, des de la conselleria s'ha
cregut que no entrava dins la seva política dur a terme el foment
de les activitats d'aquestes associacions.

Diu que la llei de protecció dels animals és municipalista
en el sentit de descarregar damunt els ajuntaments la
majoria de responsabilitats sobre aquesta qüestió, sobre la
defensa dels animals; ajuntaments o entitats
supramunicipals, i que els consells insulars haurien d'estar
molt més involucrats del que estan, i segurament que no hi
haurà més remei que fer-ho si és que volem que aquesta llei
s'arribi a aplicar amb el rigor que hauria d'exigir la
sensibilitat que hem de tenir cap els animals que conviuen
amb nosaltres, la companyia dels quals fruïm i als quals
massa vegades no tractam de la manera adequada.

Per tant, hem de partir del fet que la realitat és
exactament com nosaltres l'explicam a l'exposició de motius
de la proposició no de llei i que només una actuació clara de
l'Administració, promovent que es creïn noves associacions
de defensa dels animals que viuen a l'entorn humà,
promovent que aquestes s'arribin a inscriure en aquest
registre d'entitats col•laboradores, promovent, des del
Govern de la Comunitat Autònoma, campanyes suficients,
molt més incisives que aquelles que s'han duit a terme fins
ara de conscienciació ciutadana, arribarem al nivell de
compliment del nivell que la mateixa exposició de motius
demanda.

De la intervenció del representant del Grup Popular no
puc treure la conclusió del fet que el Govern ho faci o pensi
fer-ho; he de treure'n la contrària, la conclusió que, per al
Govern, la responsabilitat és essencialment municipal i,
com en Ponç Pilat, cercar una forma de rentar-se les mans
i quedar fora de la responsabilitat que la llei marca per ell.
En aquest sentit ho hem de lamentar i, no sé, vull dir-los
que, en qualsevol cas, el nostre grup continuarà insistint en
aquesta qüestió, presentant una vegada i una altra propostes,
alguna d'elles, tal vegada, més concreta i tot que aquestes
que hem presentat avui, per intentar que rebin el suport de
tota la Cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. Bé, el desenvolupament de la llei,
com vostè mateix ha dit, és municipalista; els convenis de
col•laboració els hem de signar amb els ajuntaments i
llavors sí que, amb aquest conveni, les associacions tenen
potestat per denunciar, fins i tot per presentar aquelles
sancions que es creguin que s'han de presentar en cas que hi
hagi maltractaments, en cas que no s'actuï de la manera
reglamentada, però el que, potser, l'única forma que s'hauria
de canviar és la llei; la llei és com està i, de fet, jo no ho sé,
però tenc notícies que en casos puntuals la conselleria sí que
ha fet alguna cosa, no li puc dir què perquè no ho sé, però
que la idea és promoure una campanya de conscienciació
perquè cada dia hi hagi més associacions que facin o que
signin convenis amb els ajuntaments per dar a la llei
l'extensió que, vertaderament, es pretenia quan es va dictar.
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Això és el que he fet jo en conclusió del que he pogut veure
referent a la llei i referent a les idees que hi ha des d'aquest grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Una vegada acabat el debat, passarem
a votar aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n'hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

I.3) Proposició no de Llei RGE núm. 4597/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'administració
única actuant en matèria pesquera.

I el tercer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, amb el
títol "Administració única actuant en matèria pesquera". Pel
grup presentant, té la paraula el diputat Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. De manera telegràfica defensaré
aquesta proposició no de llei, perquè veim que avui duim una
mala ratxa i possiblement aquesta proposició no de llei tengui,
rebi el mateix tractament que han rebut les altres i, per tant,
telegràficament.

Es va produir, fa tres anys, un debat en una comissió del
Senat on, arran d'una compareixença del Ministre d'Agricultura,
un senador del Partit Nacionalista Basc, va plantejar la
possibilitat, com a una reflexió, que s'arribàs a un acord en
matèria pesquera de tal manera que es fessin passes cap a
l'administració única, en aquesta matèria, que no era
excessivament complicat, des del punt de vista administratiu,
mostrant-se disposat a assumir, des del pes que tenia el Partit
Nacionalista Basc dins el Govern d'Euskadi, la possibilitat
d'imaginar noves formes de gestió o de col•laboració del
Govern de l'Estat amb el govern de la seva comunitat autònoma.
Immediatament, representants, senadors d'altres comunitats
autònomes es van afegir a la proposta i el debat va ser un debat
fluid, interessantíssim, del qual he tengut ocasió de tenir
coneixement a través de la lectura del Diari de Sessions del
Senat. 

Immediatament d'haver llegit aquest debat que va treure
com a única conclusió la necessitat que tots els grups
parlamentaris i, a la vegada, el Govern de l'Estat i,
concretament, el Ministeri d'Agricultura, reflexionassin
sobre aquesta possibilitat, vaig presentar, en nom del meu
grup, una proposició no de llei al Parlament que també es va
debatre en comissió, crec recordar, instant el Govern de la
Comunitat Autònoma a treballar per aconseguir avançar cap
aquesta administració única en matèria pesquera.

En el seu moment es va veure malbaratada la proposta,
es va creure que era..., tal vegada es presentava abans d'hora
emperò el debat s'ha continuat mantenint entre el Govern
central i les comunitats autònomes, de tal manera que les
diferents conferències sectorials referides al sector de pesca
que s'ha duit a terme a nivell de l'Estat, (...) de totes les
comunitats autònomes i del Ministeri d'Agricultura, s'ha
anat arribant a una conclusió: difícilment el Govern de
l'Estat podria transferir determinades competències, fins i
tot administratives, en matèria pesquera a les comunitats
autònomes, transferir-les com a pròpies, però sí que es
podria avançar cap aquesta idea de finestreta única,
d'oficina única, d'administració única en matèria pesquera
a través de la figura de les encomanes de gestió.

I aquest és el contingut de la proposta que avui matí
procuram que el Parlament insti el Govern a negociar amb
el Govern de l'Estat la possibilitat d'aconseguir, a través
d'una encomana de gestió, i consti que com a nacionalistes
no ens entusiasma aquesta figura, la de gestoria de
l'administració que t'encomana aquesta gestió, però pensam
que representaria un avanç en la racionalització dels serveis
que es donen en el sector pesquer i, a la vegada, acabar amb
un cert desconcert que provoca el fet que siguin diverses les
administracions que incideixin en aquests sectors pel fet que
les competències són compartides en aquests moments.

He de dir que vam formular una pregunta al Conseller
d'Agricultura i Pesca, en el seu moment, demanant com es
podria aconseguir aquesta administració pesquera única a
les Illes Balears i se'ns va confirmar, per part de la
conselleria, que a través d'una encomana de gestió podria
aconseguir-se aquesta administració única.

Bé, l'esperit de la nostra proposta és instar, aconseguir
que el Govern de la Comunitat Autònoma plantegi, a la
primera reunió sectorial, conferència sectorial que es faci
sobre el sector pesquer a nivell de l'Estat, plantejar aquesta
qüestió, simplement plantejar aquesta qüestió com a
element de debat. Estam tan convençuts que les altres
comunitats autònomes immediatament s'afegiran a aquest
debat per avançar cap aquesta encomana de gestió que
possiblement en poc temps podríem tenir el benefici d'haver
aconseguir aquesta administració pesquera única. Per tant,
no té més motivació que aquesta, promoure un debat, dur
aquesta reflexió al Govern i que aquest, a la vegada, ho
promogui com a element de debat, també, dins les
conferències sectorials que celebren tots els consellers
d'Agricultura amb el Ministre d'Agricultura, també, el
ministre del seu ram, per avançar cap a aquesta proposta
d'administració única. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que Unió Mallorquina
donarà suport a la proposició no de llei que aquí es debat,
perquè nosaltres estam convençuts de la importància de
gestionar, amb plena capacitat, qualsevol competència. També
som conscients de la necessitat d'una administració única, no
tan sols en matèria de pesca sinó en totes i cadascuna de les
matèries que ens afecten. Sempre aquesta és més racional i,
sobretot, molt més econòmica. 

Aquesta proposta, sens dubte, seria ben acollida per l'actual
responsable i conseller d'Agricultura, donat que està ben
assabentat del tema, donat, també, que en un moment
determinat i com a senador, va estar treballant en el tema de la
pesca i les aigües jurisdiccionals, però creim que tendrà certes
dificultats a l'hora de tenir el suport del seu propi grup per
aconseguir aquesta unificació.

Som conscients que si no hi ha una reforma de l'Estatut
d'Autonomia difícilment es pot tenir aquesta competència.
També és cert que quan tenim les competències, com en altres
matèries com pot ser la d'ordenació turística, després esperam
que hi hagi lleis estatals per decidir-nos. Per tant, seria molt
avançar-nos en aquest tema i que aquesta proposta tengués el
suport de tots i cadascun dels grups, i molt especialment
d'aquell que dóna suport al Govern. Però sí vull dir-li que tendrà
el suport del nostre grup, d'Unió Mallorquina i del Grup Mixt
perquè creim que, si bé encara no tenim la competència, amb
una encomana de gestió es podria, realment, millorar molt la
gestió en matèria de pesca, cosa que es fa ja necessària donada
la problemàtica actual d'aquest sector.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears té la paraula la diputada Sra.
Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També el Grup d'Esquerra Unida
donarà suport a aquesta proposició no de llei; pensam que
és la fórmula més adient, aquesta encomana de gestió, i que
afavoriria, realment, tot el sector pesquer per poder actuar
com a una administració única. Malgrat totes les dificultats
que ja ha exposat el mateix proposant, el Sr. Orfila, pensam
que hauria de tenir el suport de tots els grups parlamentaris
i, en aquest sentit, suposam que també el tendrà del grup
majoritari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la diputada Sra. Catalina Mercè Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors
diputats, entenem que del que es tracta és que, mitjançant
aquestes encomanes de gestió, articular tota una sèrie
d'acords de cooperació entre Administració estatal i
autonòmica i, d'aquesta forma, poder actuar com a
administració única a les aigües de Balears. D'aquesta forma
també animaríem les altres comunitats, com expressava el
Sr. Orfila, a tenir aquesta autonomia en matèria de pesca,
tan necessària.

Jo, en tot cas, voldria insistir i no podem oblidar, ja que
parlam del tema de pesca, el compromís per part del Govern
de l'elaboració del Pla de pesca anunciat pel conseller en la
compareixença i consensuat, evidentment, amb el sector,
amb el que són les confraries de pescadors que permetin,
entre altres coses, estudiar a fons tot el tema de reserves
marines, esculls artificials, estudiar potencialitats dels
cultius o comercialització mateixa del peix fresc.

Bé, en tot cas, entrant ja en el tema de l'administració
única i donada, també, la resposta del Conseller
d'Agricultura en el sentit que entenia que s'havien de fer
gestions per tal d'aconseguir aquesta administració única
pesquera, entenem que no hi ha d'haver problemes per
aprovar aquesta proposició no de llei que ens presenta el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; en tot cas té el suport
del nostre grup, el Grup Parlamentari Socialista. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Joan Marí.



340 ECONOMIA / Núm. 21 / 30 d'octubre del 1996

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. No hi ha cap dubte que una forma de
racionalització de l'estructura administrativa, l'administració
única seria el que ens daria una forma més ràpida de poder fer
les coses, pel que fa a allò que suposa d'unitat d'actuació per
part de totes les administracions competents.No obstant això, té
un inconvenient important, i és que l'encomana de gestió no té
dotació econòmica ni personal per dur a terme la tasca que això
suposa.

Per tant, no es poden assumir unes funcions que ara són de
l'Administració de l'Estat sense que ens transfereixin els mitjans
per dur a terme la tasca aquesta. Per tant, no podem assumir una
cosa que no tenguem possibilitats de dur-la endavant. No
obstant això, totes les comunitats autònomes estan negociant
amb l'Administració central l'encomanda de gestió en els
aspectes de la pesca esportiva.

Quant a la pesca professional, no hi ha res encara  en aquest
sentit. Per tant, intentar fer una encomana de gestió en aquest
sentit, no ho consideram en aquest moment apropiat.

Per tant, votarem que no a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una situació semblant
a l'anterior i l'anterior a l'anterior.

Si el Govern de la Comunitat Autònoma està disposat a fer-
ho , tots els governs de les comunitats autònomes, en matèria de
pesca esportiva, per què no fer-ho en matèria de pesca
professional. Quina diferència hi ha? En pesca esportiva no hi
haurà despeses per part de l'Administració autonòmica, amb la
qual es convenia aquesta encomana de gestió? I permetin-me
que aquí els recordi, senyores i senyors diputats, que hi han
experiències d'administració única en altres matèries on les
encomanes de gestió han estat dotades a través de la signatura
de convenis, un conveni de col•laboració per al qual el Govern
de l'Estat, que encomana la gestió en una determinada matèria
a una comunitat autònoma, decideix signar un conveni pel qual
dota aquella comunitat autònoma d'un finançament determinat
que permet que aquella pugui fer front a la despesa que origina
la seva gestió.

Imagin que alguna cosa succeirà amb aquesta encomana de
gestió que totes les comunitats acceptaran en matèria de pesca
esportiva, per què no en matèria de pesca professional, quan hi
ha, sembla, una porta oberta des de l'Administració central
perquè açò es dugui a terme?, per quin motiu no?, per quin
motiu, quan el propi conseller en una resposta a una pregunta
formulada per aquest diputat, reconeix que sí que es possible i
que seria beneficiós?, per quin motiu l'anterior de l'anterior
conseller en una compareixença hi va reconèixer l'avanç que
representaria aquesta encomana de gestió, en el sentit que
permetria a la Comunitat Autònoma adquirir experiència per al
moment en què rebéssim les competències i que aquestes no
signifiquessin cap salt al buit, en el sentit que la Comunitat
Autònoma ja dominaria la matèria que en un moment
determinat se'ns ha de transferir o que nosaltres pensam que
se'ns ha de transferir.

Creim que avui al grup que dóna suport al Govern de la
Comunitat Autònoma pesa la necessitat d'acabar amb la
tolerància que ha tingut o amb l'actitud generosa que ha
tingut en anteriors comissions; en anteriors sessions
d'aquesta comissió s'han aprovat diferents proposicions no
de llei presentades pel nostre grup, i avui tocava no votar-la.
La racionalitat, el rigor de la proposta i fins i tot, permetin-
me que els ho digui, la poca exigència d'alguna de les
propostes que hem presentat conté, evidentment per fer-la
aprovadora, hauria d'haver permès al grup que dóna suport
al Govern suportar, també, les nostres propostes també.
Lamentam que no sigui així.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I BONET:

Simplement, li vull dir que crec que la voluntat del
Govern seria poder adoptar aquest model d'administració
única, en tant que seria agilitar molt i unificar totes les, en
diguéssim, administracions que hi prenen part, però els
doblers són els doblers i, si no n'hi ha, què hem de fer? Per
tant, doncs...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Una vegada acabat el debat, passarem a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.      
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