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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem
aquesta sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 953/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a sostre de població de Balears.

I.6) Pregunta RGE núm. 1110/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a declaració d'arbres singulars a
Menorca.

I.7) Pregunta RGE núm. 1111/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a incompliment de la Llei d'Espais
Naturals a Ses Fontanelles (Menorca).

El primer punt fa referència a preguntes, i s'ha demanat si és
possible ajornar, tal com estableix també el Reglament, per part
del Govern de la Comunitat Autònoma, ajornar les preguntes
953, 976, 1110 i 1111. 

I.2) Pregunta RGE núm. 983/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a promoció de la salut.

Per tant, passam a la segona pregunta, relativa a
promoció de la salut, que formula la diputada Sra. Catalina
Bover del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Analitzant diferents plans que
estan relacionats amb la promoció de la salut, diferents
ponents han trobat o trobam inoportuna la inclusió en el
currículum escolar de continguts que estiguin relacionats
directament amb la promoció de la salut. És per tant per
això que feim aquesta pregunta al Govern sobre si pensa
introduir en el currículum escolar continguts que estiguin
relacionats amb aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
aquest moment s'està elaborant el currículum prescriptiu de les
Illes Balears. En el document base de treball, en el document
titulat "Finalitats del sistema educatiu de les Illes Balears", que
és el document que manegen les comissions formades per
tècnics educatius que estan elaborant les diferents parts del
disseny curricular, a l'apartat g) es parla del fet que inclourà el
currículum el perfil de salut, medi ambient, i exactament diu el
següent: "Possibilitar l'adquisició de valors sobre la salut
individual, col•lectiva i ambiental derivada del coneixement del
propi cos, de costums alimentaris, de comportaments de risc, de
l'exercici físic i de l'higiene, i sobre usos dels recursos naturals,
la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible".

Naturalment, i per aquest motiu, en totes les etapes
educatives s'inclourà com a objectiu d'etapa aquesta educació
en la salut i també, derivat d'aquest punt, en el medi ambient.
Naturalment això es farà de dues maneres: com a matèria
transversal al llarg de totes les etapes educatives, i com a
tractament específic en els diferents cicles educatius, és a dir,
educació infantil en el medi físic i social, educació primària
coneixement del medi natural, social i cultural, i secundària,
tant a ciències de la naturalesa com a ciències socials. 

Per tant, sí, les comissions específiques que elaboren el
currículum estan treballant en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Trobam positiva la resposta quant al
tractament específic d'aquests continguts. Pensam que és així
que s'hauria de fer feina, ja que a nivell de temes transversals
ja s'inclouen dins els temaris, diguem, dins les àrees, fa més de
12 anys. Activitats formatives ja s'han duites a terme en aquest
sentit, i tots els ponents varen ser de la mateixa opinió sobre el
fet que no ha tengut ressò aquesta feina que es feia a nivell
transversal a la societat. Per tant, sí defensam nosaltres que
estiguin tractats específicament i d'una manera obligatòria els
continguts que estiguin relacionats amb promoció de la salut,
tan importants com puguin ser uns continguts matemàtics.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

I.3) Pregunta RGE núm. 976/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a la retirada de la concessió als usuaris del Mollet de
s'Estanyol.

La pregunta número 3 ha estat retirada, o ajornada, perdó,
a petició del Govern.

I.4) Pregunta RGE núm. 1108/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a enllumenament de la variant
d'Alaior de la carretera Maó-Ciutadella.

Pregunta número 4, 1108, relativa a enllumenament de
la variant d'Alaior a la carretera Maó-Ciutadella, formulada
pel diputat Sr. Josep Portella del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El 95 es varen inaugurar les obres
de la variant de Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior per
evitar el pas de la carretera dins la població d'Alaior. A
partir d'aquestes obres es van crear uns punt conflictius, sis
punts conflictius, de creuers amb altres carreteres, creuer de
sortida i entrada d'Alaior, el de Cala en Porter o el de son
Bou, entre d'altres, que no van ser degudament il•luminats.
Com que per la carretera general en aquella zona es passa a
gran velocitat i contacta amb les sortides del poble, amb
diverses sortides, és un element de risc que ja ha donat peu
a diversos accidents, cap d'ells, per fortuna, de gravetat, i
accidents que tenen lloc més abundosament el vespre, quan
no està il•luminat. Creim nosaltres que és per un dels
efectes de la falta d'il•luminació.

Ja vam fer aquesta pregunta l'any 96, al principi de l'any
96. Ens va respondre aquesta pregunta la Sra. Rosa Estaràs,
que avui no és present, i ens va dir que als pressupostos de
l'any 96 no estava previst però que ho preveurien per a l'any
97. Va passar l'any 97, va passar l'any 98, esperem que l'any
99 tenguem més sort i demanam en quina data es preveu
que estiguin adequadament il•luminats aquests creuers.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Realment vostè demana una data
concreta i jo no li puc donar, perquè és cert que tots els
creuers que hi ha i connexions entre carreteres principals i
secundàries que es fan al mateix nivell són un punt de perill,
un punt de perill no just a Alaior sinó a totes les rodones que
es fan, que es construeixen, que estan construïdes, i a totes
les interseccions que hi ha. És cert, això, i s'estan fent en la
mesura de les possibilitats pressupostàries que tenim.
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Jo no sabia la resposta que li varen donar el 96. Si m'ho
hagués dit li hagués contestat com fos, però el cert i segur és
que estam elaborant projectes d'il•luminació d'aquells creuers
perquè li reconec la seva exposició que ha fet; estan redactats
els projectes d'aquells punts allà on vostès em diuen i, en
concret, la intersecció amb la urbanització de son Bou està en
contractació i l'altra encara no hi està. Per consegüent, jo he de
pensar que part d'aquest problema abans de l'estiu estarà
arreglat i l'altra part segurament serà després de l'estiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. És que vaig veure en una informació
que el Govern invertiria més de 500 milions en il•luminar la via
de cintura, em sembla que es diu, de Palma, i vaig trobar que si
té tant d'interès en invertir en il•luminació també podria
incorporar a aquesta activitat la totalitat d'aquests creuers, que
són sis creuers que hi ha. Sembla que només n'hi ha un que està
en període de contractació; per tant, potser haurem d'esperar
més que al final de l'estiu perquè quan hagi passat l'estiu podem
esperar molts d'anys que ja haurà passat l'estiu.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Això no és així, no es pot esperar
(...). S'il•luminen les que tenen més índex de sinistralitat i,
efectivament, allà on vostè diu el contracte ha estat de 350
milions, no de 500, hi ha hagut una rebaixa substancial, la qual
cosa és d'agrair, i ens permetrà per ventura fer aquesta obra. Per
consegüent, el que és cert i segur és que no es tracta d'esperar
o no esperar. Li he repetit que cada un dels creuers i connexions
que hi ha entre carreteres principals i secundàries són un punt
allà on es produeix més d'un accident i, lògicament, estam
il•luminant allà on tenim constància que hi ha més accidents.
Hi ha hagut molt més accidents a la via de circumval•lació de
Palma que en aquest punt concret, i això no vol dir que no
haguem de fer aquesta il•luminació, que també es farà perquè
és necessària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1109/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a cartells informatius caducats a
Menorca.

Passam a la següent pregunta, relativa a carrils
informatius..., a cartells, perdó, a cartells informatius caducats
a Menorca, que formula el diputat Sr. Josep Portella del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo supòs que és una qüestió que
és comuna a les altres illes. En tot cas feim la pregunta
referida a Menorca perquè ho coneixem per experiència. 

A l'avanç de les Directrius, en el tom que parlava de la
informació, de la qüestió informativa, s'explicava en una
enquesta que un dels impactes sobre el paisatge rural són
precisament les tanques publicitàries i les tanques
informatives. Quan es fa una obra pública, ja sigui del
Govern balear o amb finançament total o parcial del Govern
balear, se solen posar tanques informatives de més o manco
tamany, que està bé, per informar a qui passa del que s'està
fent. Lògicament, també estaria bé que una volta acabada
l'obra aquestes tanques informatives, ja que són un punt
d'impacte sobre el paisatge, es retirassin.

Jo li he de dir que aquest estiu em vaig entretenir a
comptar unes quantes tanques informatives; algunes han
desaparegut en les darreres setmanes, algunes. Tendria
curiositat per saber quantes tanques informatives sobre
projectes finançats pel Govern balear, alguns ja caducats des
de fa quatre o cinc anys, fets des de fa quatre o cinc anys,
encara són presents a les carreteres de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, Sr. Verger, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Anem per parts. El que diu
l'avanç de les Directrius és que allò que causa un impacte
ambiental gros són les grans tanques publicitàries, que no
són les informatives, és a dir, les tanques que vostè sap que
la Llei de carreteres prohibeix en sòl rústic. Aquestes són les
que diu l'avanç de les Directrius que causen un gran impacte
i la Llei de carreteres ja les prohibeix: en sòl rústic no hi pot
haver tanques publicitàries de les que causen un impacte.
Per consegüent, anem a aclarir les coses. Això és el que
diuen les Directrius.

Pel que fa referència a les tanques informatives, jo no les
he comptades, les he enviades a comptar perquè, bé, vostè
m'ho havia demanat, però en aquest moment no m'ho han
sabut dir i no sé si són tres o quatre les que queden. Això és
el que m'han dit; tampoc no és una informació exacta si
queden tres o quatre tanques informatives d'aquelles que
diuen "Govern Balear. Carretera no sé quina, contractista no
sé què". Ja li dic, d'aquestes, les DOT no en diuen res.
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De tota manera, per tenir en compte la seva pregunta, he
demanat al Servei de Carreteres de Menorca que llevin totes les
tanques informatives d'aquelles carreteres que ja estan fetes fa
anys.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Li puc confirmar, Sr. Conseller, que
el Servei de Carreteres de Menorca és efectiu perquè pens que
ja en queden poques, però fa uns mesos n'hi havia una trentena.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Estic molt content que el cap del
Servei de Carreteres cregui. Per consegüent, jo no sabia aquesta
pregunta que em faria vostè. A mi em consta que en queden
dues o tres, torn a repetir, i per consegüent estic satisfet que ja
no quedin tanques informatives d'aquest tipus. Però torn a
repetir -i anam ja a una qüestió un poc més seriosa- si vol
mesclar les DOT amb aquesta qüestió, no les mescli perquè el
que diuen les DOT es refereix a tanques publicitàries de grans
dimensions, que no és el cas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1112/99, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a actuació urgent de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor.

Passam a la darrera pregunta, relativa a actuació urgent de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que formula el
diputat Sr. Josep Portella del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Ja sap la Sra. Consellera de Funció
Pública que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, com altres
grups, té controvèrsies sobre si l'Oficina de Defensa dels Drets
del Menor ha d'estar vinculada al Govern. Trobam que ha de ser
al Parlament; però no és aquest el motiu de la pregunta. 

A mitjan mes de novembre va sortir als mitjans d'informació
de Menorca una informació sobre una campanya
publicitària en la qual sortia una de les parts d'aquesta
campanya: eren uns fillets -només sortia a la fotografia del
tors per amunt- nus i carregats de joies. Era una campanya
per vendre joies, productes de joieria, de bijuteria, etc. A
partir d'açò nosaltres vam suposar..., no ho sabem, com que
no  sabem si podia ser una vulneració dels drets del menor
o no l'ús d'aquests menors per a publicitat -ens va semblar
que sí, era impactant, almanco, aquella imatge- es va fer una
pregunta al Govern balear, però també es va interposar una
denúncia a l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, allà
cap al dia 17 de novembre, no la duc, dia 17 de novembre.
Al cap d'un mes vam tenir comunicació d'aquesta oficina, a
mitjan mes de desembre, on es deia què s'havia fet, que
s'havia posat en contacte amb el Consell Insular de
Menorca, i sorprenentment hem rebut aquests dies una altra
comunicació d'aquesta oficina, el dia 22 de febrer..., hem
rebut una comunicació de dia 17 de febrer d'aquesta oficina
de Defensa dels Drets del Menor en la qual una cosa ens diu
que el Consell Insular de Menorca els ha comunicat que no
té cap competència i que per tant no fa res, i en segon lloc
a veure si els podem facilitar informació sobre aquesta
campanya, tres mesos després de la denúncia, tres mesos.

Aquesta campanya ja està acabada, aquesta campanya ja
està acabada. Estigui bé o estigui malament ja no podem
fer-hi res. Per tant, jo li deman si troba que és normal
aquesta celeritat de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor en una qüestió que podria ser vulneració, o no, però
ho podria ser i s'hagués hagut d'actuar, com a mínim, així
com el responsable de Carreteres de Menorca ha actuat amb
celeritat, el responsable de l'Oficina de Defensa dels Drets
del Menor, d'una manera o l'altra s'ha adormit en aquest
tema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Funció Pública, té
vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Efectivament les dates concorden
amb el que diu el Sr. Diputat. Es va rebre per part de
l'Oficina el dia 25 de novembre una denúncia sense cap
tipus de prova inclosa, simplement anunciant un fet.

Vostè sap, Sr. Portella, que l'Oficina de Defensa dels
Drets del Menor és una oficina que tramita, rep queixes i les
tramita cap a l'entitat competent per resoldre-les, no resol,
l'Oficina. Si vostè veu l'article, crec que és el quatre o el
tres, quatre, diu en el punt b) "rebre i tramitar, d'acord amb
el present decret, les queixes i els greuges sobre situacions
d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors que li siguin
presentats". I, per altra banda, el Decret també demana
col•laboració i cooperació per part de les entitats públiques
o privades amb l'Oficina perquè, en si, l'Oficina no resol,
sinó que tramita.

Bé, donat aquest pròleg i seguint amb les dades que
vostè em fa arribar, efectivament el 26 es rep la queixa. A
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continuació i seguint amb la Llei de procediment administratiu,
que és el procediment que s'ha de seguir, el 2 de desembre es
comunica el justificant de recepció al Sr. Portella de la seva
denúncia i es dóna començament a l'estudi o a la investigació
dels fets. Per tant, s'envia al Consell Insular de Menorca un
anunci d'aquesta denúncia per si hi hagués alguna situació de
risc i perquè col•labori i cooperi tal com indica el Decret.
Aquesta notificació també es fa dia 11 de desembre al Sr.
Portella, on diu que les actuacions han estat transmeses al
Consell Insular de Menorca.

El que passa és que fins a dia 11 de febrer el Consell Insular
de Menorca no contesta i es declara incompetent. Es declara
incompetent en la matèria, amb al qual cosa, què fa l'Oficina?
Fa el que ha de fer: continuar i demanar les proves que no havia
enviat el Sr. Portella en el seu moment. Per tant, dia 11 de
febrer es rep la contestació per part del Consell Insular de
Menorca i dia 19 de febrer, segons la dada que tenc, se
sol•licita al Sr. Portella, per poder continuar la tramitació, que
aporti les proves que insuficientment no s'havien aportat, tal
com indica l'article 10.1 del Decret de creació de l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor. 

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer. Vol fer ús de la paraula, Sr. Portella?
Té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Em sembla que tenc la culpa jo que
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor hagi estat tres mesos
per arribar allà on estava fa tres mesos. Sembla que és
impresentable, Sra. Pilar. Jo me (...) que administrativament
s'hagi de fer d'una manera o d'una altra, és el que té menys
importància, allò important és que estam tres mesos després
com estàvem i que vostès han demostrat una incompetència en
aquest tema que no té nom. A veure si hauré de fer d'inspector
Colombo jo per a l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
Per a què serveix la gent que pagam?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sra. Ferrer, vol tancar la qüestió? Té
vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Jo només li puc dir, Sr. Portella, que
tenim una manera d'actuar que és la Llei de procediment
administratiu i el propi decret de l'Oficina de Defensa del
Menor. 

Les proves; la Llei de procediment, a l'article 80, ens diu
que s'han d'aportar les proves quan es fa una denúncia. Les
proves no es varen aportar. També li he dit que l'Oficina de la

Defensa del Menor no resol, tramita, tramita, tramita les
queixes a l'entitat corresponent. Davant un cas, per exemple,
de violació, per posar un exemple de qualsevol dret del
menor, no és l'Oficina, que pren i resol el tema, sinó que es
denunciarà a l'autoritat competent, sigui policia, sigui
protecció de menors, sigui l'ens competent, perquè si no
hauríem de fer una macrooficina de defensa dels drets del
menor formada per innombrable personal que atengués totes
i cadascuna de les situacions.

Per tant l'Oficina just fa rebre les queixes, tramitar
aquestes queixes a les persones oportunes o que creu que
poden resoldre la situació, i sempre sobre fets constatats, i
vostè, com és natural, no li he dit que vostè tengui la culpa,
Sr. Portella, de no haver aportat les proves per a la
tramitació del supòsit, però sí que li he de dir que haguéssim
avançat si vostè hagués enviat les proves, cosa que ara ens
trobam un poc al principi del camí, que fins que no s'aportin
aquestes proves l'Oficina no pot anar cap a cap camí.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ferrer.

II.- Interpel•lació RGE núm. 412/99, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política del Govern en matèria de televisió i
telecomunicacions.

Passam al segon punt de l'ordre del dia que són
interpel•lacions, i passam a la interpel•lació número 412/99,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a política del Govern en  matèria de
televisió i telecomunicacions. Per defensar-la té la paraula
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. A principis del mes de gener, en
unes reunions celebrades a Bunyola i a Mongofre, a
Menorca i a Mallorca, el president Matas va firmar amb el
president Zaplana i amb el president Pujol convenis per a la
cessió de la gestió..., dels senyals de les televisions catalana
i valenciana, televisions públiques, a les Illes Balears, i la
possibilitat que el Govern balear hi introdueixi
desconnexions per emetre una programació pròpia. O sigui,
que a partir d'aquests acords el Govern balear podrà
gestionar a les Illes Balears, gestionar amb cometes, una
xarxa de televisió pública de cinc canals sense que existeixi
un consell assessor, com preveu la legislació, adequat a
aquesta qüestió, a no ser que a partir d'ara de les Illes
Balears puguem nomenar membres del consells assessor de
la Corporació catalana de radiotelevisió o també de les
televisions valencianes.

La possessió de la informació, la possessió del poder per
seleccionar la informació que s'emet, la possessió dels
mitjans per a l'emissió de la informació i l'opinió que es
genera, el control i la conducció de l'opinió pública, és una
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indústria i és una arma política, també. Per tant, la defensa de
la pluralitat i els interessos públics, la cultura emancipadora,
passa per incorporar aquests valors al desplegament dels grans
sistemes de comunicació i assegurar que no es produeixin
situacions de predomini, de monopoli, de pèrdua de pluralitat
social, cultural, lingüística, política..., i els que han d'assegurar
açò són els poders públics. Intentam influir, intenta influir
sobretot el poder des de les institucions. Si així i tot no està
conforme, les institucions, com en aquest cas el Govern balear,
compren hores de televisió o el que faci falta, produeixen
programes, emeten espais publicitaris o es creen serveis propis
de premsa i comunicació i així va. I quan es tracta de parlar de
comunicació i de telecomunicació, quan es tracta de parlar del
paper que tenen les institucions com a advocades dels
interessos públics, passam de puntetes sobre el tema amb por de
no empipar ningú.

El procés de convergència europea ha significat en el món
de les telecomunicacions una acceleració de la seva
liberalització. L'alliberament de les telecomunicacions és, en
poques paraules, per tant matisable, que aquestes deixen de ser
públiques per passar a ser privades. En aquest sentit s'ha
d'entendre l'experiència de privatització generada a Telefònica
amb els costos laborals i socials que comporta, i en aquest
sentit també s'ha d'entendre tot el que afecta el mapa televisiu
local, autonòmic, estatal i global. 

Fins ara hem tengut consciència del que significa el poder
comunicacional de la ràdio i la televisió. Així com qualsevol
persona o grup pot posar una publicació escrita -un diari, una
revista, només necessita un capital suficient; el capital
normalment és gran i sol ser conservador; necessita un mercat
i les dosis de risc que tota empresa requereix- no passa igual
amb la ràdio i la televisió, que són considerats serveis públics,
encara, serveis públics, i ens hauríem de preocupar perquè no
ho deixin de ser. Per tant, la possibilitat d'obrir noves emissores
o canals només és possible prèvia concessió de llicència per
part dels poders públics. En el cas de la ràdio, el Govern
central, a través del pla corresponent, estableix el nombre de
concessions que es poden atorgar a cada comunitat autònoma,
i les comunitats autònomes, per concurs, realitzen aquestes
concessions. En el cas de la televisió, existeixen lleis diferents
per a cada cas: la del tercer canal, autonòmica, la d'emissió per
ones terrestres, locals o bé territorials, la de televisions
privades, la que ara s'ha de renovar que es va atorgar a canals
que actualment serveixen, o la de telecomunicacions per cable
i ara també la televisió sense fronteres. En tots els casos, per
tractar-se d'un servei públic, les institucions públiques tenen la
responsabilitat i els mecanismes per assegurar el compliment
d'una sèrie d'obligacions que els concessionaris han de complir.

Ens demanam: què ha fet el Govern balear durant aquests
gairebé 20 anys? És cert que tenim un nivell de competències
reduït, però tampoc així no en feim ús, encara que sigui reduït.
També és cert, però, que tenim una responsabilitat d'iniciativa

política que tampoc no s'exerceix, almanco aparentment.
L'any 85 es va crear la companyia de ràdio i televisió de
Balears, l'única iniciativa que hi va haver; és una companyia
de paper i així està; de paper i activitat, en 20 anys, zero.

Quant a radiodifusió, ja ho he dit abans, el Govern té les
competències en el marc de les normes bàsiques de l'Estat
i en funció dels plans nacionals, i en funció d'aquests té les
funcions inherents al règim concessional d'emissores de
freqüència modulada, de modulació de freqüència. No
només de la concessió de les llicències, sinó també de
l'observància de les condicions en què aquestes s'atorguen.
Així mateix té competències en tot allò que són emissores
culturals, municipals o d'àmbit superior, com podria ser
l'insular o l'interinsular.

Quin és el paper del Govern, per exemple, a l'hora de
supervisar el compliment de les qüestions com la presència
de la llengua catalana a la programació de les franges de la
programació pròpia, etc., etc.? Quines iniciatives s'han
donat per promoure una cadena institucional, pública, que
tant la podrien promoure els consells insulars en el seu
territori com el Govern balear a nivell interinsular. D'ença
del 1995, per exemple, no s'ha obert cap nova emissora
municipal, actualment, de ràdio. N'existeixen 13 a Mallorca,
una a Formentera i una a Menorca, que són anteriors al
Decret del 95, que va entrar en vigor el 95, del Govern
balear, de regulació d'aquesta activitat S'han adequat les
emissores existents a la normativa autonòmica? Pregunta.
S'han adequat, al cap de tres anys?, han fet res perquè
s'adeqüin. Tres anys després d'aquest decret, cap de les 15
emissores municipals havia estat -entre cometes-
legalitzada; cap. Totes estan o en reparació de deficiències,
o en preparació del projecte tècnic, o en altres fórmules, i
cap no està en aquest nivell.

Ja sé que les ràdios municipals són molt diferents a
segons quins municipis, i el que s'ha de fer des del Govern
és promoure, o des dels poders públics, impulsar, són bones
iniciatives, les recomanam, impulsar-les i, per tant, en
aquest sentit s'ha intentar crear aquesta possibilitat.

Quant a l'acord amb TV3, amb la televisió catalana i la
televisió valenciana, aquest acord és d'interessant contingut
polític; almanco supera aquella posició del PP balear quan
el Sr. Gilet afirmava el 1988, aquí mateix: "A veure si
qualque TV3 que no sigui pròpia d'aquesta comunitat
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autònoma serà capaç de respectar i protegir, no ja les nostres
peculiaritats fonètiques i de lèxic, sinó la nostra pròpia cultura,
i estam deixant en mans d'una altra comunitat autònoma la
defensa del nostre patrimoni cultural". Açò deia el Partit
Popular fa 10 anys. Estic content que hi hagi hagut un avanç en
aquest sentit, que ja no es digui açò. L'acord actual, però, que
té un interessant contingut polític -de la televisió catalana i
televisió valenciana, estam parlant- l'acord actual és, a nivell
pràctic, bastant provisional, bastant provisional. És provisional
perquè està pendent de la llei que permeti la recepció dels
canals autonòmics en altres comunitats. Està pendent d'açò, que
encara avui no és legalment possible; és provisional perquè en
el desplegament dels dos grans sistemes de telecomunicacions
com són via satèl•lit o via fibra òptica açò quedarà per a la
prehistòria de les telecomunicacions, aquest tipus d'emissió per
ones terrestres. Per tant, és provisional.

Fa gairebé dos anys el Partit Popular va presentar una
proposta al Parlament per fer-se càrrec d'aquesta gestió. Hauria
estat una bona proposta, és una bona proposta en filosofia per
millorar la recepció, si hagués estat d'acord amb les empreses
o entitats que han gestionat fins ara aquests serveis, però és una
proposta que es va fer sense el consens, sense l'acord d'una
entitat com era Voltor, que havia estat gestionant, que havia
estat duent i treballant aquesta recepció de les emissions
catalanes i valencianes a Mallorca. Per tant, l'esperit global
correcte; la forma totalment incorrecta i improcedent, amb uns
ultimàtums llançats per part del Govern balear a aquesta
institució que no tenen raó de ser.

L'actual enteniment entre governs es dóna -els governs
català, valencià i balear- es dóna quan es discuteix -jo no sé ja
a quin punt de la tramitació està- la modificació impulsada pel
Partit Popular de la normativa de televisions autonòmiques que
permetrà, en poques paraules, que es puguin crear televisions
autonòmiques de titularitat privada, privada, o que es puguin
privatitzar les existents. Altres comunitats autònomes han
volgut intervenir en la tramitació d'aquesta llei, han intervengut
en la tramitació d'aquesta modificació de la llei. Què ha fet la
nostra?, quin paper ha tengut la nostra? Cap paper, que
nosaltres sapiguem. El projecte de modificació no preveu, per
exemple, la realitat dels territoris insulars com el nostre. Ha fet
cap acció el Govern balear en aquest sentit?; en pensa fer?, què
ha fet?

També podríem valorar el primer any d'acord entre el
Govern balear i Radiotelevisió Espanyola per l'ampliació de la
franja horària. El podríem valorar, passat un any, per saber quin
ha estat el cost final, per saber quin ha estat el resultat d'aquest
acord, quines interrupcions de programació s'han produït -són

preguntes que li faig- quines interrupcions de programació
s'han produït per desconnexions d'interès nacional, quina
adaptació hi ha hagut del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a la nova realitat, (...) de
Parlament però també si ens pot informar. Nosaltres creim
que 300 milions anuals de quota, diferències per ingressos
publicitaris, necessitats tècniques de major programació,
producció de programes, posició subordinada quan les
desconnexions, falta de mecanismes de control de
l'objectivitat, veracitat, imparcialitat, així com el dret
d'accés a les minories són els punts de crítica a aquest acord
o a la realització d'aquest acord a les Illes Balears.

Coincident amb aquest acord entre el Govern balear i
Radiotelevisió Espanyola, s'havia presentat una proposició
no de llei aquí per Esquerra Unida per a la creació del tercer
canal, utilitzar el conveni i infraestructura de Ràdio
Televisió Espanyola i crear una tercera finestra, no fer
desconnexions, sinó crear una tercera finestra amb
programació pròpia, que no donés motiu a desconnexió,
amb l'obligació de crear un consell assessor adequat a
aquesta tercera finestra, i amb tota una sèrie de
programacions i d'estudis econòmics. El cost d'aquest tercer
canal hauria estat pràcticament el mateix que el cost
d'aquest primer any de conveni amb Ràdio Televisió
Espanyola.

Quant a televisions locals, un altre tema, una altra llei.
la Llei del 95, de les darreres lleis del Partit Socialista, llei
que permetia la creació de dues televisions, de dues
llicències a cada municipi, una llicència de caràcter públic,
gestionada pel municipi, i una altra que podia ser de caràcter
privat. L'any 96, amb l'accés del PP al Govern, s'intenta una
modificació d'aquesta Llei per llevar aquesta possibilitat de
les televisions locals com a servei públic, per ja fer-les com
a serveis privats, per llevar límit al nombre de televisions
locals a un municipi, per privatitzar aquest servei de
televisió local. Per sort, per fortuna, Convergència I Unió va
aconseguir la retirada d'aquesta modificació que havia
proposat el Partit Popular, perquè no interessava. En aquest
moment encara és vigent la Llei de 1995, una llei que diu
que a la comunitat autònoma s'establiran els terminis perquè
els ajuntaments puguin acordar la gestió...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

...dels serveis de televisió local per ones terrestres. Què
n'ha fet el Govern, d'aquesta obligació? L'any 96, resposta
del Govern: "L'establiment de l'esmentat termini s'inclourà
en la regulació que s'està fent", any 96, a vint-i-cinc mesos
després ens trobam.

Quant a les televisions locals, municipals, existents,
quina ha estat l'actitud del Govern balear per permetre la
seva participació en aquesta regulació? Resposta del 96:
"Pel que fa a les televisions existents, els comunicàrem
oportunament l'esborrany de reglamentació perquè puguin
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fer els seus comentaris, així com per preparar la legalització de
les esmentades emissores", vint-i-cinc mesos han passat, i què
s'ha fet?

La Llei també determina que la comunitat autònoma, en la
seva reglamentació, hi ha d'establir límits a l'emissió de
publicitat, és una qüestió important, molt important, què n'ha
fet el Govern? El 1996 ens deia, en fa vint-i-cinc mesos:
"S'inclourà una regulació sobre els continguts de publicitat, que
s'està preparant", ben igual, cap tipus de reglamentació, cap
tipus d'actuació.

També la Llei permet la reglamentació autonòmica que
consolidi propostes d'emissions en cadena de diverses
televisions locals, res, absolutament res.

També la creació de televisions d'àmbit insular permet
aquesta Llei de televisions locals.

El Govern, a una pregunta que li vaig fer l'any 96, deia que
hi estava d'acord, que la Llei ho permetia, però que el Govern
trobava que aquest no era l'esperit de la Llei. Llavors
demanàvem, per a Menorca, que supòs que és extensible a totes
les Illes, si es podria fer una televisió de caràcter insular, i deia
el Govern balear en la seva resposta: "Indubtablement, l'illa de
Menorca és una unitat territorial. L'apartat 4 de l'article 7 obre
la possibilitat d'emissions en cadena, prèvia conformitat dels
municipis, tot i que aquesta possibilitat obriria una porta a la
creació de televisions insulars, però que pensam que no és
l'esperit de la Llei". Quan no es reglamenta açò, es tanca
aquesta porta que es podia obrir, i l'actitud del Govern de no
reglamentar, de no desenvolupar aquesta Llei, amb les
competències que té a l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia, de
desenvolupament de la legislació estatal, fa açò, tanca la
possibilitat que dóna la Llei de televisions locals per ones
terrestres. Fins aquí la primera part.

Deixaré allò de telecomunicacions per cable per a la
rèplica..., bé, per comentar-ho un poc, perquè se m'ha encès ja
fa estona el temps, i acursarem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Govern, té la paraula la
consellera de Presidència, la Sra. Estaràs.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
comunitat autònoma de les Illes Balears exerceix, efectivament,
en relació amb el règim concessional, la gestió indirecta del
servei públic de radiodifusió sonora (...) la modulació de
freqüència i també el servei públic de difusió per ones
terrestres, les televisions locals, així com diferents funcions en
el que seria l'àmbit de les telecomunicacions per cable.

No seguiré l'ordre del Sr. Portella, però donaré resposta a
tot.

Començaré amb els temes de radiodifusió, emissores de
freqüència modulada.

En primer lloc, els objectius del Govern han estat la
regulació de la situació administrativa de les emissores,
ampliar el nombre d'emissores comercials a través del
concurs públic que es va celebrar i preparar la legislació
aplicable per a la regulació de la futura ràdio digital.

Com saben, tot el tema de radiodifusió es regeix per la
Llei general de telecomunicacions de l'any 87 i, a més a
més, amb tota una norma posterior. Va ser transferit a la
comunitat autònoma pel reial decret de dia 10 de desembre
de l'any 93.

Posteriorment, el Govern va dictar un decret, que és el
decret de l'any 95, de règim i procediment de concessions de
les emissores de freqüència modulada a la nostra comunitat
autònoma, i establia en aquell moment tres categories de
ràdio en freqüència modulada: les comercials, les culturals
i les municipals, a què ha fet referència el Sr. Portella.

De les comercials, com saben, existeixen 27 emissores,
que va donar l'Estat en concessió, donades en el seu dia per
l'Adminitració de l'Estat, i després de l'any 1987, l'Estat va
publicar una ampliació del Pla (...) de freqüències, amb la
qual cosa es donaven nou freqüències més a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, dia 13 de
gener de l'any 98, aquesta consellera va convocar el concurs
públic i el Consell de Govern, posteriorment, dia 16
d'octubre de l'any 98, va atorgar les concessions pertinents,
per tant, varen ser nou els licitants guanyadors.

També, si vol, després podem parlar dels criteris
d'aquesta concessió, on s'establia d'una manera important
l'ús de la llengua catalana, i eren criteris, poc més o manco,
no ens vàrem inventar res, molt semblants als que
utilitzaven a d'altres comunitats autònomes.

Per tant, aquí s'ha fet una feina important, tot en el
primer moment que l'Estat va augmentar a nou la
possibilitat de noves freqüències.

En el que són les emissores culturals, sap que es regula
la concessió també per un decret de l'any 95, però el concurs
públic està condicionat que el ministeri faci la reserva de
freqüències, que encara no ha tengut lloc per part del
Ministeri de Foment,i davant aquest fet, el Govern manté
una actitud de tolerància, sempre que actuïn amb una
potència limitada i no produeixin interferències.

Però és que quan es dirigia al Govern, s'hi dirigia d'una
manera indistinta al Govern de l'Estat o al govern de la
comunitat autònoma. En aquest cas, quant a emissores
culturals, estam pendents de l'assignació de freqüències per
part del Ministeri de Foment.
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Les emissores municipals, a les quals també s'ha referit,
vostè, obtenen la concessió, sol•licitud, com saben, del ple de
l'ajuntament respectiu, i sempre que hagin tengut una reserva de
freqüència i tenguin aprovat el projecte tècnic. Bé, en aquest
moment n'hi ha setze, d'emissores, catorze tenen l'autorització
de l'ús de la freqüència, i les altres dues estan en procés
d'assignació.

També em demanava el Sr. Portella què en fèiem. Bé, en
primer lloc, el Govern ha procedit a la normalització
administrativa d'aquestes emissores. És cert que aquestes
catorze que tenen l'ús de la freqüència tenen encara alguns
problemes de forma, que són a punt de perfilar-se, però, en
qualsevol cas, la normalització administrativa, això vol dir una
flexibilitat i una ajuda a aquestes, la creació d'un registre
informatitzat i la verificació del compliment de les diferents
concessions que es varen donar.

Em parlava també de la llengua catalana; idò, efectivament,
fem un seguiment de la verificació del compliment de les
diferents condicions. Una de les condicions importants és el
tema de l'ús de la llengua catalana, per tant, se'n fa aquest
seguiment.

En relació amb televisió, els objectius de la comunitat
autònoma de les Illes Balears són, en primer lloc, assegurar una
òptima recepció a les Illes Balears de les emissores de televisió
procedents de Catalunya i de la comunitat valenciana, és a dir,
que els ciutadans d'aquestes Illes puguin rebre els senyals que
vénen de Catalunya i de València, les emissions de televisió, de
tal manera que hi hagi una òptima recepció En segon lloc, la
feina que s'ha fet ha estat preparar la legislació autonòmica per
a la legislació i la regulació de les televisions locals. En tercer
lloc, elaborar un mapa de cobertura i un diagnòstic de situació
radioelèctrica, per tal que a la pròxima planificació de
freqüències del Ministeri de Foment es tengui en compte
l'existència de totes aquestes emissores de Balears i que pugui
regular-se la situació de totes i cada una d'elles. En quart lloc,
la creació de les infraestructures necessàries, ben igual que com
dèiem amb la ràdio, per la propera implantació de la televisió
digital.

Hem de ser conscients que en el marc del que seria
l'evolució tecnològica, la televisió, de qualque manera, ha sofert
una important transformació. Si no se'n recorden, doncs,
comunicacions òptiques, la comparació de senyals de televisió,
etc., és a dir, el món de les telecomunicacions i audiovisuals és
en aquest moment en constant evolució.

Si ens referim a la televisió autonòmica, com deia el Sr.
Portella, efectivament, la regulació i l'existència de televisions
autonòmiques es regula per Llei de l'any 83, que regulava les
televisions autonòmiques. Segons aquesta Llei, els canals
autonòmics es gestionaven d'una manera directa per empresa
pública participada al cent per cent per la comunitat i en l'àmbit
propi, sempre la cobertura era la pròpia comunitat autònoma,

però d'acord amb el Projecte de llei regulador del servei
públic de televisió autonòmica, actualment en tràmit al
Congrés de Diputats, l'àmbit de cobertura podria ser el de
comunitat autònoma, però també es podria ampliar a d'altres
convenis de col•laboració amb altres comunitats per a
l'emissió de programes d'una comunitat a l'altra, i la gestió
podria ser directa, com deia la Llei del 83, per la comunitat,
o bé indirecta, per societats anònimes que tenguin per
objecte social la prestació del servei de telecomunicacions,
però han de tenir com a objecte essencial i social la
prestació d'aquest servei de televisió autonòmica, i haver-se
convocat en el seu moment el concurs per part de la
comunitat.

En aquest cas, què ha fet la comunitat autònoma per
garantir una òptima recepció d'aquestes emissions
procedents de Catalunya i de València? S'han adquirit les
instal•lacions que tenen aquests canals a les Illes Balears, i
s'han adquirit a Menorca i a Eivissa, i, com saben, tenim
negociacions, no fàcils, amb Mallorca. També s'ha creat la
infraestructura necessària per ampliar la cobertura a tot el
territori i s'han signat, com saben, tota una sèrie de
convenis-marc amb aquestes comunitats, tant amb el Sr.
Zaplana com amb el Sr. Pujol, pels quals se cedeix al
Govern l'ús del senyal a les Illes quan sigui legalment
possible, o sigui,quan s'hagin aprovat en el Congrés de
Diputats aquesta nova televisió autonòmica.

Per tant, fem feina en aquest tema, anam a la millora.
Aquests han estat els objectius. Els objectius, en línies
generals, s'han, més o manco, complerts.

Quant al que seria tot el tema de televisió local, al qual
el Sr. Portella també ha fet referència, li diré que, com
saben, dia 27 de desembre del 95, efectivament, a les
darreres normes del Govern socialista, el Butlletí Oficial de
l'Estat va publicar la Llei de televisions locals per ones
terrestres, precisament amb l'objectiu de regular una situació
de fet, donat que hi havia l'aparició d'una gran quantitat de
televisions d'àmbit local sense la corresponent cobertura
jurídica.

El Reglament de desenvolupament de la Llei no ha estat
publicat perquè està vinculat a l'aprovació al Congrés de
Diputats d'una modificació a la Llei vigent, que es tractava
d'una modificació, segons pareix, de la disposició
addicional, i, segons pareix, podria aprovar-se a finals de
juny del 99.

En qualsevol cas, tant si es fa la modificació de la Llei
de televisió autonòmica com si, finalment, no es fa aquesta
modificació, hem d'esperar que arribi el Reglament per tal
de poder donar cobertura jurídica a aquestes televisions
locals.

L'àmbit territorial de cobertura, com saben, és el del
nucli principal de població del municipi, encara que es pot
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estendre a d'altes nuclis del mateix municipi, i la gestió del
servei podrà fer-se pel propi municipi o per particulars,
mitjançant una concessió administrativa. El nombre
d'autoritzacions dependrà de la capacitat per a l'assignació de
freqüències, que depèn del Ministeri de Foment, a través del
Pla nacional i tècnic de freqüències, però el Govern ha
negociat... també me demanava què havia fet el Govern, idò, ha
negociat la participació dels nostres serveis tècnics en
l'elaboració d'aquest Pla de freqüències, per tal que es pugui
tenir en compte la situació de la nostra comunitat autònoma.

El Govern també té preparat un decret pel qual es regula
l'atorgament de concessions per a televisions locals, que està fet
i està llest, però que es publicarà quan es publiqui el Reglament
nacional que desenvolupa la Llei vigent, perquè, si no, nosaltres
no podem treure aquest Reglament.

Actualment, hi ha a la comunitat autònoma de les Illes
Balears vint-i-dos emissores d'aquest tipus, totes les quals en
una situació d'al•legalitat, però que són pendents, tota la feina
del Govern està preparada, bé de la modificació de la Llei
autonòmica bé del desenvolupament del Reglament.

En qualsevol cas, té molt de sentit el que deim, si tenim en
compte que fins i tot a la televisió digital, el Ministeri de
Foment, en relació amb la televisió digital, ha publicat un
decret pel qual s'aprova un Pla tècnic de televisió digital,
segons el qual els canals 57 a 64, alguns dels quals actualment
ocupats per televisions privades, hauran d'alliberar-se a finals
de l'any 1999, amb la consegüent reassignació de freqüències.
Per això, hem d'esperar a aqueix moment, per poder fer un
estudi integral de cobertura i per negociar amb el Ministeri de
Foment, abans que aquest organisme, unilateralment, faci la
reassignació de freqüències.

I deix també el tema de telecomunicacions per cable per al
moment que el Sr. Portella en faci menció. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Grups que hi vulguin intervenir per
fixar la seva posició, per un temps de cinc minuts? Per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el
Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
evident que aquest és un tema important. Tots els governs del
món consideren que aquesta, la política en matèria de televisió
i telecomunicacions, és una política que mereix una atenció
preferent, fins i tot és una d'aquelles polítiques que,
freqüentment, s'anomenen política d'estat. Per això, creim que
hauria estat important que el Govern balear també tengués,
també hagués tengut, una política dissenyada en aquest àmbit.

I en el cas de les Balears, per a què hauria pogut servir
aquesta política en mitjans de comunicació? Per a tota una sèrie
d'objectius que creim que eren importants en una fase, diríem
constituent del nostre autogovern. Per exemple, hauria estat
important aquesta política per intercomunicar amb fluïdesa,
amb continuïtat, els diferents territoris i els diferents sectors
socials de les Balears. Som un territori i una societat pro

heterogènia, probablement amb blocs humans i territorials
que es desconeixen molts uns als altres, i per això, a través
d'un sistema de comunicació que funcionàs s'hauria pogut
incrementar el grau de coneixement mutu, l'intercanvi
d'informacions i d'opinions, i, per tant, aquest sistema
comunicatiu hauria ajudat a vertebrar, a cohesionar, el
nostre país, cosa que sempre és necessària.

També aquest sistema hauria servit com a instrument de
normalització lingüística, hauria fet possible un foment més
intens de l'ús i del coneixement de la llengua catalana, i és
que, a causa de la inexistència d'aquest sistema comunicatiu,
probablement s'ha produït un fet que no deixa de ser del tot
sorprenent, i jo diria que absurd, que és que d'ençà que va
entrar en vigor la Llei de normalització lingüística,
probablement ha disminuït la presència del català en els
mitjans de comunicació de les Illes Balears, en termes
percentuals. És evident que hi ha hagut un increment de l'ús
del català en els mitjans de comunicació, però com que
l'increment de la programació horària dels mitjans de
comunicació nous que han aparegut ha estat tan forta,
repetesc que a efectes percentuals, probablement la
presència de la llengua catalana ha minvat.

Fa uns moments la Sra. Estaràs ha dit que a la concessió
recent d'emissores que va fer el Govern balear es donava
importància a l'ús que es proposaven fer les empreses
sol•licitants de la llengua catalana, jo em permetré fer un
petit parèntesi i comentar que crec que poca cosa més que
uns certs punts bastant de misèria i, sobretot, en funcionar,
ho contarem.

També hauria servit per fomentar l'aparició i
consolidació d'un sector audiovisual a les Illes Balears que
donàs origen  a petites indústries, a llocs de treball, i
sobretot que permetés que des de les Balears participàssim
en aquesta cultura tan representativa al final del segle XX
que és la cultura audiovisual, que és un àmbit creatiu,
absolutament imprescindible a les darreries del segle XX.

S'ha dit que una cultura que és absent del món
audiovisual és una cultura que ja no existeix, i, evidentment,
la nostra cultura, la cultura pròpia de les Illes Balears, és
molt poc existent en els mitjans de comunicació.

També hauria servit aquest sistema comunicatiu per
cohesionar políticament els pobles de les Balears i per
facilitar la participació dels ciutadans en la vida política,
social i cultural del propi país, o sigui, hauria servit per
fomentar l'autocentrament de país en les seves pròpies
realitats polítiques i culturals.

Evidentment, els objectius, a mi em pareixen tots molt,
no tan sols legítims, sinó, imprescindibles, però la veritat és
que, en fer balanç d'allò que ha estat la política
comunicativa del Govern del PP durant gairebé vint anys, el
balanç, des del meu i nostre punt de vista, és prou
desolador.



6384 DIARI DE SESSIONS / Núm. 147 / 9 de març del 1999

En els inicis, varen intentar impulsar una sèrie de mesures
legislatives, va ser la Llei del Consell Assessor de Ràdio
Televisió Espanyola de l'any 84; per cert, avui al matí n'he
llegit l'articulat i crec que el seu incompliment és absolut, no
crec que cap de les funcions que s'atribuíren al Consell
Assessor a través d'aquesta Llei es compleixi. I l'any 85 varen
fer la Llei de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió a
les Illes Balears, l'objectiu de la qual era la regulació i la gestió
del servei de radiodifusió i televisió. Podia semblar, per tant,
l'any 85, que el Govern balear tenia voluntat de tenir una
política comunicativa.

A més a més, recordem que els anys vuitanta són els anys
que, a nivell d'Estat espanyol, que neixen les ràdios i les
televisions autonòmiques institucionals, fins i tot alguna
comunitat autònoma que per ventura se n'hauria pogut afluixar,
en va fer; aleshores, semblava que la gent del PP que governava
a Balears hi volia fer alguna cosa, però és evident que més enllà
de foc (...) dels inicis, no hi volgueren fer res i iniciaren una
fase llarga d'absentisme.

Aquella Llei del 85, no la desenvoluparen gens ni mica, cap
iniciativa que es pogués desenvolupar a partir d'aquella Llei va
ser duta a terme. És en aquella època quan el Sr. Cañellas
declara: "Hi ha tantes possibilitats que hi hagi televisió en
català com en hebreu", tots els diaris se'n fan ressò, i
mentrestant la tecnologia i el mapa comunicatiu a l'estat
espanyol i a nivell internacional ha evolucionat a un ritme
acceleradíssim: legalització de les privades, televisió digital,
televisió per cable, i tot just començam.

Tots nosaltres sabem que aquest terreny, el terreny del món
de la comunicació audiovisual és un dels grans camps de
batalla ara mateix i dels propers anys, hi ha grans interessos
polítics i econòmics en joc, i el Govern balear, què ha dit i què
ha fet davant aquesta situació? A mi em sembla que quasi res,
la Sra. Estaràs, fa uns moments, ha esmentat algunes
iniciatives; a mi em fa la impressió que les han fet de manera
gairebé clandestina, perquè s'han vist molt poc aquestes
iniciatives.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant,  Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Ara acabaré, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Se li ha acabat el temps.

EL SR. PONS I PONS:

Amb l'excepció d'allò que ha fet el Govern Matas
aquests darrers anys, que ha estat concebre la seva
participació i la seva presència en els mitjans de
comunicació com una finestra fonamentalment de
màrqueting polític, perquè en cap moment s'ha prioritzat la
construcció d'un sistema comunicatiu global, complex, que
respongués a uns objectius ambiciosos de país, amb uns
plantejaments, amb uns reptes en normalització lingüística,
en foment de la pròpia cultura, en desenvolupament d'una
cultura audiovisual, sinó que, fonamentalment, ha estat una
concepció instrumental dels mitjans de comunicació, que
creim que no ha estat bona per a la salut col•lectiva tant de
la comunicació en sentit general com de la cultura i de la
normalització lingüística.

És evident que la política comunicativa a les Illes
Balears és encara una política per estrenar, i, evidentment,
ja dubtam que el Govern del Partit Popular sigui capaç
d'estrenar-la, perquè ha tengut molts anys per demostrar que
era capaç de fer-ho i no ho ha fet. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Realmente, las intervenciones que me han precedido me han
dejado bastante menguada mi intervención, puesto que las
cuestiones legales y técnicas, las concesiones y el desarrollo
de la Ley ha sido muy bien planteado por el diputado Sr.
Portella, y los aspectos culturales que deben de estar
presentes en una televisión de ámbito balear, especialmente,
han estado bien desarrollados ya por el Sr. Pons, pero el Sr.
Pons, cuando ha acabado su intervención, se ha dejado
prácticamente colgando el punto más importante, la figura,
la función, que hace esta televisión, especialmente la
televisión auspiciada por el Govern balear, de marketing
político. Efectivamente.
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Han cambiado muchas cosas en la política de televisión del
Govern. Atrás quedan aquellos tiempos en que el Govern balear
protestaba ante el Gobierno de Madrid por el dinero que
recibían los canales de otras autonomías. Hoy en día el Govern
se ha dedicado a tutelar el centro regional de Televisión
Española mediante un sistema habitual, subvenciones
condicionadas a la difusión de la imagen del presidente del
Govern balear y de su séquito. Sistema seguido: hacer un
convenio, por el que se han dado 200 millones de pesetas con
tal de que hagan caso a las órdenes que da "Mato" para que
salga Matas, por supuesto, para que salga lo menos posible la
oposición. Un convenio que se elaboró en secreto, de espaldas
al consejo asesor del ente televisivo, el Consejo Asesor no sólo
no se enteró, no sólo no participó en la gestión de ese convenio,
sino que cuando lo pedía le decían que no tenía por qué verlo,
y para poder llegar a tener acceso al convenio que firmó el
Govern con Televisión Española, el Consejo Asesor tuvo que
exigirlo al Consejo de Administración de Radio Televisión
Española, sólo así se lo dieron. Opacidad, secreto, siempre hay
algo detrás que ocultar.

El Govern balear se ha gastado lo que vale una diada
preelectoral, 200 millones, y lo que vale una no preelectoral,
otros 124, para tener controlada la Televisión.

Eso no quiere decir que no haya que invertir dinero en
Televisión, lo necesitaba, porque realmente los medios técnicos
con que contaba estaban ya algo obsoletos, y este dinero le
vendrá bien para poder mejorar sus medios técnicos.

Pero lo peor de todas estas circunstancias es el intento de
subordinación que se diseña desde el Govern balear. No existe
carnaval ni fiesta del Partido Popular que no tenga una
retransmisión más o menos tendenciosa.

Se procuró que la retransmisión de Higüey, recuerden todos
la famosa retransmisión de Higüey, que ha batido récords y que
se ha hecho ya más famosa la situación de Higüey no por el
hospital, que ejercerá una función, quizá, muy importante en su
lugar, sino que se ha hecho importante la inauguración de
Higüey por la retransmisión que de ella se hizo. Pues bien, se
procuró que la retransmisión de Higüey coincidiera además con
la fiesta de San Sebastián, donde estaba sentada, además, toda
la plana mayor del Partido Popular, para poder conectar en
directo con el foro del festejo municipal, festejo que, por
supuesto, también fue retransmitido, como también se
retransmitió el Aiguafoc, por cierto, muy bien técnicamente
retransmitido. Esa sublimación de las empresas constructoras,
que cada vez que hacen un contrato con el Ayuntamiento de
Palma tiran cohetes de alegría, y nunca mejor dicho. Tan mal
les va en esa contratación, tan ajustados son los precios que
hacen que pueden permitirse tirar más de veinte millones en
cohetes cada vez que hacen un contrato, y todavía tener
beneficios.

Pues bien, la retransmisión de ese espectáculo, junto con el
proceso técnico de ver los fuegos artificiales, llevaba constantes
planos intercalados del alcalde, Sr. Fageda, que, por cierto,
estaba en Palma, lo cual, de por si, ya es noticia, y estaba para
garantizar su salida en televisión, imitando, más o menos, la
retransmisión del castillo de fuegos artificiales que se hizo
desde Montjuic cuando se casó la infanta Cristina, junto con los
planos de los fuegos se proyectaban algunos de la infanta y de
su marido, pues exactamente igual se hizo aquí.

También se retransmitió en directo y con gran cobertura
la diada de "san Matas candidato", como todos hemos
podido ver hace poco tiempo, y no pregunten cuánto costó
cada retransmisión.

Higüey, apenas dos millones. Prueben a ir a Televisión,
o a cualquier televisión, prueben ir a cualquier televisión i
díganles: Retransmítame usted no en directo, sino en
diferido, un partido de fútbol de alevines de apenas una hora
de duración, no de tres horas, como el de Higüey, sin
utilizar satélite, sino con una o dos cámaras fijas, que
puedan dejar la cámara e irse, y le pedirán por lo menos más
de cinco millones de pesetas, si tienen tiempo, porque les
dirán que no existe tiempo para estas cosas.

Y es que ese convenio de 200 millones más la
subvención de 124, total, esos 324, es un "todo incluido",
Higüey, Aiguafoc, diades y complementos cortos con el
candidato Matas, así como también el veto más o menos
directo y rotundo a la oposición, es un "todo incluido" con
hilo directo con el controlador de propaganda del Govern
balear, por el control parlamentario, ninguno, son 324
millones que se gasta el Govern balear sin control
parlamentario, ningún control parlamentario hay aquí. Los
controles los hacen los asesores.

De asesores, aquí tenemos uno muy famoso, a nivel del
Estado central todos recuerda a eses asesor que amenazaba
a un señor de televisión: "Te voy a meter en la carcel", etc.,
ahí es más dura la batalla, aquí es más sutil.

Se me enciende la luz roja. Voy a dar un brevísimo
repaso a las telecomunicaciones, de las cuales prácticamente
no se ha dicho nada. Dos estrellas tiene en
telecomunicaciones el Govern balear, el Parcbit i Baleares
de Innovación Telemática (Bitel).

El Parcbit es esa urbanización periclitada en la que, de
forma cíclica, cada año habrán visto aparecer en los
periódicos que se van a instalar dos empresas, y al año
siguiente, más o menos por las mismas fechas, se dice que
se van instalar dos empresas, no sabemos si las mismas u
otras, nunca se acaba de instalar ninguna, pero siempre
están instalando dos empresas. ¿Recuerdan ustedes la
fábrica de bombillas de Cañellas?, a lo mejor es una de ésas,
quién sabe.

Por lo que respecta a Bitel, sin duda es el número uno de
su sector; Bitel se ha hecho famosa estos días por una cosa,
es el proveedor de informática que tiene cola en la puerta de
su oficina de gente que va con el diskette a recoger su
correo electrónico de forma manual porque el correo
electrónico no llega a casa por medio de Bitel, y tienen que
ir todos, cuando llama uno por teléfono: "Señor de Bitel, no
he recibido el correo electrónico" , y ¿qué le dicen? "Venga
usted aquí con un diskette, se lo pondremos dentro y se
podrá ir", ésa es la era de la informática, la informática de
piedra del Govern balear. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Mauricio Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sra.
Estaràs, la verdad es que debería dirigirme únicamente a su
intervención, pero tengo que dar la enhorabuena al Sr. Portella
porque es el único que, dentro de la discrepancia, ha dicho algo
lógico y coherente, que es su propia opinión, aunque no la
comparta en absoluto, ni con lo que ha hecho el Gobierno ni
con lo que el Partido Popular piensa. Lo que está claro es que
si se convierte una interpelación al Gobierno en una
"pachanga", como han pretendido algunos grupos políticos, la
verdad es que no se puede opinar otra cosa.

Yo creo que la política de telecomunicaciones del Gobierno
ha sido seria, y en ningún caso podemos hablar de política
comunicativa, como algunos han hablado, lo cual demuestra el
talante que algunos grupos llevan y que algunos grupos piensan
aplicar sobre el tema de las comunicaciones. Yo creo que está
claro que el Govern balear, dentro de las competencias que
ostenta, que no son todas, como ha quedado muy claro, se ha
marcado unos objetivos, y estos objetivos se están cumpliendo,
tanto en el área de emisoras de FM como en el área de
televisión, como en el área de telecomunicaciones por cable. Lo
que está clarísimo es que se ha trabajado, se ha trabajado en
serio, se están cumpliendo esos objetivos. En el área de
emisoras de FM, como ya se ha comentado, en primer lugar la
regularización de una situación administrativa de las emisoras
municipales, yo creo que se ha trabajado en serio en esta
materia, se ha intentado por todos los medios ayudar a que esta
regularización sea efectiva, y en ningún caso se ha actuado de
una forma conflictiva para con estas emisoras, que cumplen una
función muy importante. Se ha intentado y se ha ampliado el
número de emisoras comerciales, y a través, por supuesto, de
un concurso público, y se está trabajando en la regulación de la
futura radio digital que tenemos a la vista, y en un futuro muy
cercano.

En el área de televisión se está trabajando, como ya se ha
dicho también, en la recepción en las Islas Baleares de las
emisoras de televisión de otras comunidades autónomas,
concretamente de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, y se
está también a la expectativa de poder terminar la regulación de
las televisiones locales, cuando estén las normas totalmente
preparadas, y cuando el Govern balear pueda redactar
efectivamente esta legislación, de acuerdo con los reglamentos
que a nivel nacional aparezcan. 

En este sentido creemos que esta política de
telecomunicaciones en todos los momentos se ha
demostrado con una absoluta independencia con respecto a
los medios. En ningún momento podemos aceptar desde el
Grupo Popular que ni siquiera se comente la palabra de
"televisiones auspiciadas" y de "políticas comunicativas"
por parte del Govern. Está clarísimo que hay un respeto
absoluto para las políticas que cada uno de los medios
independientemente puedan decidir que quieren sacar
adelante. En todo momento ha quedado demostrado por
parte de este gobierno una auténtico y absoluto respeto a
todas estas empresas que están trabajando en esta
comunidad autónoma, y desde este grupo Popular lo que
queda claro es que vamos a apoyar y seguimos apoyando
esta política en materia de telecomunicaciones que ha
llevado adelante el Gobierno balear, y sin lugar a dudas
tengo que volver  a felicitar al Sr. Portella, porque me
parece que dentro de la discrepancia, ha planteado una
interpelación en la que se pueden hablar de temas positivos,
y de...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

...en la que se puede hablar sin lugar a dudas de materias
positivas que pueden desde de los distintos grupos políticos
verse de una manera o de otra, pero que en ningún caso
desde el Grupo Popular podemos aceptar que se digan y que
se utilicen términos como los que se han utilizado en esta
interpelación por parte de otros grupos. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rovira. I pel torn de rèplica té la paraula
l'autor de la interpel•lació, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He de demanar disculpes als
grups, sobretot de l'oposició. En tot cas he de demanar
disculpes perquè el tema ha estat tan gran que no hem pogut
aprofundir en cadascun dels apartats d'aquest tema, que
haurien donat peu a una interpel•lació per separat
d'aprofundiment, i he volgut marcar dins d'aquesta
interpel•lació les línies generals, el marc general de la
implantació de les telecomunicacions a Balears, més que
entrar en altres qüestions que serien motiu d'altres
interpel•lacions o d'altres continguts. Quin és aquest marc
general? Aquest marc general és que estam patint des de fa
cinc anys, deu anys, una contínua implantació de nous
serveis, de noves tecnologies en matèria de televisió i
telecomunicacions, molt fortíssima, que estam per darrere
dels avanços, per darrere del que s'està creant, incapaços de
reaccionar; amb la conducció d'aquests nous mecanismes de
tot el que és el pensament únic, una idea única del món, una
idea cultural única del món, davant la qual no hi ha reacció,
davant la qual cultura nacional deixa de tenir sentit, cultura
de classe deixa de tenir sentit, cultura d'usuari deixa de tenir
sentit, cultura del dret d'accés als serveis de comunicació
deixa tenir sentit, perquè li demanam a qualsevol si creu, si
sap que la televisió és un servei públic. La gent ja no sap
que la televisió, sigui gestionada privadament o no, sigui un
servei públic. Aquesta és la idea que s'ha perdut en aquests
darrers anys.
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El Govern balear té competències de desenvolupament
reglamentari, a partir de l'article 11, té competències. La Sra.
Rosa Estaràs no es pot escudar en aquesta manca de
reglamentació estatal, perquè té competències en moltes
matèries. En té poques, però en té. Té iniciativa política per
participar en altres qüestions, en altres iniciatives sobre lleis
que es fan o s'intenten fer a nivell de l'Estat.

Quant a la ràdio, jo no entraré en detall, perquè tampoc la
Sra. Estaràs no m'ha respost, i també açò era una presa de
contacte en un debat que em pens que deu ser la primera vegada
que es fa en el Parlament sobre aquesta qüestió, i que jo ja li he
de confessar que des del principi no tenia intenció de presentar
una moció, primer perquè ja no hi ha temps, i segon perquè era
per obrir el debat, a veure fins a on pot arribar en posteriors
debats. No serà el darrer; ja serà el darrer d'aquest període, ja
veurem després com es conforma el Govern d'aquesta
comunitat, si hem d'impulsar nosaltres impulsar polítiques
comunicatives, o ha de ser una situació semblant.

En el tema de ràdio, vostès diuen que han ampliat la
cobertura de les emissores comercials. Ho ha fet el Govern
espanyol, vostès l'únic que han fet ha estat el tràmit
administratiu. Jo li he de dir que a partir d'aquesta ampliació,
per exemple, a Menorca hi ha una emissora comercial per cada
6.000 habitants. Vostè troba que és afavorir açò la radiodifusió
a les Illes Balears? Quina postura ha tingut davant aquesta
ampliació, contrària o no? No. Per tant, a l'hora de crear
emissores que estan supeditades als ingressos públics, estam
creant supeditació a polítiques del poder, institucionals, del
Partit Popular, li he de donar la raó al Sr. Diéguez en aquest
sentit. A la supervisió de l'ús del català a les emissores
comercials, a la programació pròpia, no m'ha dit quina s'ha fet.

La qüestió de les ràdios locals, les emissores municipals,
que estan en una situació encara de no legalitat, perquè no han
complert els tràmits de legalització des de l'any 95, i nosaltres
deim: El Govern ha fet cap programa d'adequació, d'inversions,
d'ajudes per inversions, perquè creguin que és important
potenciar les emissores de ràdio municipals? No. Vostè ha dit
que ha estat flexible el Govern. Flexible no; ha de fer un
programa d'inversions, per a emissores municipals, per ajudar,
que moltes estan duites de forma altruista; però, clar, hi ha
emissores municipals que tal vegada no interessa que es puguin
desenvolupar.

L'acord amb TV3 i televisions valencianes, un poc la idea
general que dèiem nosaltres, el Govern està gestionant sis
canals de televisió, sense tenir presència la Comunitat
Autònoma als consells assessors, als consells de control
d'aquests canals. Quins drets tenen els usuaris -perquè ara ja
som usuaris legals- de les Illes Balears sobre la programació
catalana o programació valenciana? Açò no és un acord. Per
tant, o hi posam representants nostres, o aquí hem de fer
cosa. Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola, que
no serveix per res, per què és que no ha retut comptes
davant el Parlament?, per què? Perquè el Govern passa de
pressionar a partir de la seva majoria en aquest consell, per
açò. Quant a televisions locals, sí que pot reglamentar el
Govern balear, clar que pot reglamentar, no s'escudin vostès
que el Govern espanyol ha de fer un decret de
reglamentació; ho han fet altres comunitats autònomes, no
només la catalana, que ho ha reglamentat d'una forma
municipalista, sinó que també altres comunitats han
reglamentat el desenvolupament de les televisions locals.
Vostès no ho fan perquè els interessa que estiguin al•legals,
i crear mecanismes de complicitat, per açò. I vostès tenen
un projecte del que volen ser les televisions locals, no ho
diuen però el tenen, i tenen un projecte del que han de ser
les televisions insulars, i que serà la televisió autonòmica
privada, i açò ho tenen, però aquí no s'ha posat, perquè aquí
el que fa falta, a les Illes Balears, és posar a seure els sectors
professionals, empreses, sector públic que ha duit iniciatives
d'aquest tipus, institucions, partits polítics, usuaris, seure i
fer un mapa de les comunicacions, fer una diagnosi de les
comunicacions, participada, no el que diu vostè que ho té
preparat, participada, amb un debat públic, crear el mapa de
les televisions locals, el mapa de televisió autonòmica, rallar
del tema de les televisions insulars; i d'açò no han fet res
perquè no els interessa, perquè vostès estan més contents no
fent res, tenint vínculs de complicitat per poder pressionar
o no pressionar si farem o no farem açò, de qui serà la
televisió autonòmica, de qui no serà la televisió autonòmica,
què em dones a canvi de tenir la llicència de televisió
autonòmica, si seràs televisió insular o no ho seràs. Açò és
la política del Govern balear.

I en telecomunicacions per cable, ben igual, i en
televisió per cable ben igual. El Govern balear podria fer
una reglamentació. Miri, el Parlament de Catalunya ha
aprovat una llei, no un reglament, no, una llei per defensar
els interessos públics dels desenvolupament de les
televisions per cable. Aquí ja es desenvolupa a Palma, es
desenvolupa a Menorca, i ni reglament, ni res. Per exemple,
la llei catalana: la meitat dels canals per cable han de ser
locals, la meitat, 25 dels 50; programació en català,
programació pròpia, els operadors que poden participar, els
productors de programes, tot açò ho ha fet aquesta llei, la
defensa dels interessos públics, els drets d'accés als usuaris,
i vostès ni reglament han fet, ni ganes de fer-lo. Mentrestant
Menorca ja està cablejada, es cableja Palma, i es ven un
producte en el qual -em sembla, no sé si és cert, jo, ja
m'espantaria- el Govern balear participarà amb 200
milions...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Portella, per favor, que passa de diversos
minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

...en el desplegament de les telecomunicacions per cable a
Menorca, amb Telefònica, participarà amb 200 milions com a
soci minoritari. Açò, si m'ho confirmàs vostè en la rèplica, ja
seria el darrer que hauria d'escoltar.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. I en el torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Estaràs.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Així i tot el Sr.
Portella ha centrat la interpel•lació molt ben centrada. Discrep
de la seva intervenció, però l'ha centrada bé, i passaré a dir per
què: quan jo preparava aquests dies aquesta interpel•lació ens
vàrem centrar l'equip tècnic precisament en el tema de totes les
preguntes que el Sr. Portella havia fet els darrers tres anys, i ens
vàrem centrar en les emissores, en les televisions locals, en les
emissores de ràdio locals, comercials o municipals, en la
televisió per cable i telecomunicacions en generals. I un estarà
d'acord o no estarà d'acord amb la meva exposició o la del Sr.
Portella, però ha parlat exactament d'aquests temes, no a
diferència d'altres grups, que han parlat d'altres temes: ha tornat
a sortir el tema d'Higüey, ha sortit el tema que aquest hospital
hi ha qualque diputat que el té obsessionat, ha tornat a sortir no
sé què d'en Jaume Matas, no sé què de la diada, i en fi, i també
he vist que aquesta, i per això no ha estat seriós, el Sr. Diéguez,
encara que sé que no em puc referir a ell...

EL SR. PRESIDENT:

Jo li pregaria, Sra. Estaràs, que no es dirigeixi concretament
a altre diputat que no haja fet la interpel•lació.

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

Si. Bé, doncs persones d'aquesta cambra han esmentat que
pràcticament tenen uns temes fixos, una sèrie d'obsessions en
distints temes, es veu a la part de preguntes, i aprofiten
qualsevol tema, d'interpel•lació parlamentària, proposició no de
llei, parlem del que parlem, sempre surten els mateixos temes,
sempre surten els temes que si un conveni de 200 milions en
televisió per no sé què, i com avui deia el conseller d'Economia,
"ven la paja en el ojo ajeno y no la ven en el suyo propio". No sé,
ara jo recordava com es varen pagar dues televisions
precisament locals per sortir només un sèrie de polítics d'una
determinada institució, i amb el mandat exprés que no sortís la
consellera que els parla. Però, ho trec sempre perquè em va
parèixer una grolleria, i aquí tothom es pensa que es funciona
amb aquests paràmetres, i després vénen a donar lliçons del que
és funciones de marketing político. D'ençà que som al Govern no
he emprat mai, ni jo ni cap membre del Govern, cap mitjà de
comunicació...

(Remor de veus)

...cap mitjà, si no, pugin a aquesta tribuna i diguin dia i
hora, cap mitjà de comunicació dient que no surti tal senyor
o tal senyora, i vostès ho han fet. Em sap greu que es posin
tan nerviosos quan faig una interpel•lació. Em sap greu,
però jo he estat respectuosa amb les vostres intervencions,
i vostès els deman que ho siguin amb la meva.

En fi, com que dic una veritat, les veritats ofenen. A mi
em sap greu, però tots aquests que parlen tant de si
màrqueting polític, carnaval, la diada... jo crec que tenen un
problema, plantegen que tots fan feina com ells, i es pensen
que tots feim feina amb els mateixos plantejaments.

Passaré a contestar el Sr. Portella, que és l'únic que aquí
ha centrat realment la intervenció, i que és el que realment
mereix una resposta per part d'aquesta consellera, perquè la
seva intervenció ha dignificat el Parlament, a diferència
d'altres portaveus.

(Remor de veus)

En primer lloc, en el que ha estat la intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci, per favor. Sra. Estaràs, continuï.

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

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, discrep de vostè
en el que es refereix a poder-nos escudar a la falta de
competències. No es tracta d'escudar-nos a una falta de
competències o no, sinó saber exactament on estam. En
aquest moment Catalunya, per exemple, ha regulat la
qüestió de les televisions locals, però ha tengut una
impugnació al concurs de concessions per la falta de
freqüències en el pla tècnic, amb la qual cosa, què feim?
L'equip tècnic fa la previsió fins a on tenim competències,
tenim preparada tota la part reglamentària, però som de
l'opinió que hem de delimitar la competència de cadascun,
i concretament Catalunya ha estat l'arriscada, però té una
impugnació plantejada per aquest concurs.

Hem dit a les emissores comercials que s'ha fet una
ampliació, la qual cosa crec que ha estat important, amb uns
criteris molt concrets, amb la qual cosa quan vostè diu que
s'ha ampliat i a veure si estàvem d'acord amb l'ampliació, és
que estam sotmesos a la donació de freqüències per part del
Ministeri de Foment. Això no vol dir que hi estiguem
d'acord, nosaltres en podríem demandar molt més, i creim
que n'hi hauria d'haver molt més, però estam supeditats a
una competència compartida amb el Ministeri de Foment.
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També ha fet referència a les emissores municipals, quant
al tema de la llengua catalana hem dit que hem fet una
verificació del compliment de les diferents condicions de les
concessions, així com tota una feina de normalització
administrativa d'aquestes emissores. Concretament de les 16
només n'hi ha 2 que estan en tràmit i en procés d'assignació.
Hem dit que n'hi havia 14 que ja tenien la corresponent
autorització, i pràcticament totes estan ultimades, pendents
algunes de l'aprovació del projecte tècnic, i altres de la
subsanació del projecte tècnic, però les altres 14 estan
pràcticament ultimades, i això ha estat possible gràcies a la
flexibilitat i a l'ajuda que el Govern balear ha donat a aquestes
emissores, amb la qual cosa el que s'ha intentat és crear un
escenari no traumàtic que es puguin legalitzar totes i cadascuna
de les situacions de les emissores comercials, culturals i
municipals.

En relació amb la televisió, li he comentat això de
Catalunya, crec que s'ha fet una gran feina, hem garantit les
emissions tant les procedents de Catalunya i de València, de tal
manera que els ciutadans d'aquestes illes puguin rebre la
recepció en condicions, s'han firmat tota una sèrie de convenis,
i en aquest moment estam pendents d'aquesta modificació de la
Llei de televisions autonòmiques, que possibilitarà el conveni
i la gestió per part de qualque societat anònima sempre que,
hem dit, l'objecte social sigui precisament el servei de televisió
autonòmica.

En televisions locals també li he comentat que no interessa
una situació d'alegalitat, sinó que interessa una cobertura
jurídica, però tampoc no podem exposar-nos, si encara no s'ha
dictat el reglament de l'any 95 per part de l'Estat, perquè està
pendent d'una modificació de la Llei de televisions
autonòmiques via disposició addicional, hem d'esperar aquesta
modificació i aquesta legislació de l'Estat per presentar el
decret, que està tot fet, està ultimat, tenim l'esborrany de decret
que regula aquest atorgament de concessions, però no tendria
cap sentit que el presentàssim si després la modificació de la
Llei a través de disposició addicional o el reglament de l'Estat
diguessin tot el contrari. I per una altra banda també participam
activament tot l'equip, els serveis tècnics, en l'elaboració del pla
de freqüències, perquè es tengui en compte la situació real de
la nostra comunitat, perquè es puguin mantenir totes aquestes
freqüències, i la reassignació de freqüències en el cas de la
televisió digital, que hi haurà d'haver una reassignació de
freqüències, no sigui gens traumàtica.

En el que seria la televisió per cable, l'objectiu ha estat
la creació de tres demarcacions territorials: la de Mallorca,
la de Menorca, i la d'Eivissa i Formentera. El segon
objectiu, per tant, ha estat el foment de la implantació de
nous serveis que utilitzin les telecomunicacions per cable.
Hi ha la demarcació en primer lloc de Palma de Mallorca,
que la va guanyar via concurs una empresa, va ser atorgada
a Corporación Mallorquina del Cable, que opera baix el
nom comercial Ono, i que, com saben, la seva xarxa està en
procés de construcció. Després de les negociacions entre
Govern balear, Ministeri de Foment i aquesta empresa, s'ha
ampliat aquesta demarcació per cobrir la totalitat de l'illa de
Mallorca en un període de 10 anys sense cap cost econòmic
per part de la Comunitat. Per tant, aquí s'ha fet una gran
feina. També en el que seria la demarcació de Menorca es
va constituir una demarcació per acord de tots els
ajuntaments, com sap el Sr. Portella, i el Ministeri de
Foment va convocar un concurs, el concurs es va declarar
desert...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Estaràs, per favor.

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

Sí, Sr. President. ...i d'acord amb la legislació vigent ha
estat Telefònica la que ha pogut començar a operar. El
mateix en la demarcació d'Eivissa i Formentera.

En qualsevol cas hi ha una política molt concreta, una
política segura, certa, respectuosa amb la legislació, i no
contest cap altra cosa que no sigui el tema de la
interpel•lació, tot i que molts de portaveus han confós
aquesta tribuna amb un trapecio de circo. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

III.- Proposició no de llei RGE núm. 513/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cans perillosos.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que són
proposicions no de llei, i passam a debatre la Proposició no
de llei número 513/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a cans perillosos. Per defensar-la té la
paraula la Sra. Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular hem presentat una iniciativa sobre els
cans perillosos, i voldria començar aquesta intervenció dient
que des del nostre grup no ens voldríem aprofitar de l'alarma
social que s'ha acusat a un moment determinat per un tema d'un
atac d'un ca a una persona d'aquí, de la nostra comunitat, sinó
que el que volem intentar des del Grup Parlamentari Popular és
donar compliment a una demanda social, i que creim que també
els polítics de tots els àmbits, des del Grup Popular i també de
l'oposició, hem de donar solucions a certs problemes que a un
moment puntual es poden produir a la nostra societat.

Fent un poquet d'història, recordem que dia 29 de gener
d'enguany un al•lot va morir a causa d'unes mossegades d'un ca,
de raça dogo argentí, a Can Picafort, i que a la vegada no va ser
la primera ocasió en què aquest ca produïa una agressió, ja que
uns mesos abans aquest mateix animal a una escola, a l'escola
Voramar, ja també havia produït certes agressions. A arrel
d'aquesta situació dramàtica s'ha començat a saber d'altres
indrets, d'altres llocs, d'altres animals que també havien produït
certes agressions; i així va morir una dona de 53 anys a Zafra,
a Granada, per un atac d'un ca mescla de pitbull i stafford
terrier; o d'una nina de 6 anys també, a Bèlgica, morta dia 13 de
febrer per les mossegades de tres rottweilers. S'ha de tenir en
compte a la vegada que darrerament s'ha produït un "bum", una
renaixença de l'adquisició de certs tipus de races, que s'ha
convengut a denominar com a races violentes. I per donar una
sèrie de dades respecte a aquesta proliferació, podríem dir que
en aquests darrers 6 anys s'han inscrit uns 57.000 cans de la
raça rottweiler, uns 2.600 de dogos argentins, 2.700 de bull
terriers, i 4.200 dobermans.

Però no ens ha de passar per alt que si bé és cert que ha
crescut el nombre d'animals que s'han registrat d'aquestes races
que podríem denominar perilloses, també s'ha incrementat d'un
manera molt important el nombre de cans d'altres races que
podríem denominar més domèstiques o més casolanes, el típic
animal de companyia que es té a distints domicilis de la nostra
comunitat. Però no només es el pitbull o el dogo argentí que
poden produir atacs com els que he dit anteriorment, sinó que
també hi ha altres animals de races que en principi són
comunes, que en determinades ocasions, per certes
circumstàncies, també poden produir certes agressions als seus
propietaris o als veïns. Tots nosaltres coneixem certes
situacions de qualcú que en un moment determinat ha anat pel
carrer i un ca l'ha envestit, o una cosa o l'altra, és a dir que no
només és el fet que una raça pugui ser perillosa, sinó que en
definitiva el que s'ha de mirar, a part de la perillositat de la
raça, és quin tipus d'ensenyament, d'ensinistrament se li ha
donat a aquest animal.

Per tant, la importància de les races és tan relativa, que
existeixen animals d'aquests denominats de races violentes que
realitzen, i crec que d'una manera molt clara i molt important,
tasques humanitàries, i en aquest sentit podem dir que hi ha
dobermans o rottweilers que fan de cans de guia sense que això
hagi produït en cap ocasió cap perjudici o cap problema; o hi ha
altres animals, com de la raça pitbull o rottweiler, o snauser,
que realitzen per exemple de rescat, com per exemple a la
recerca de ferits o de morts a les darreres catàstrofes que varen
succeir a Sudamèrica. Així mateix, races considerades com a
animals de companyia, races considerades com a dòcils i de
gran bondat, en qualque moment es poden convertir en
perilloses si els seus propietaris els han ensenyat a mantenir una
actitud d'agressivitat i d'atac.

I en aquest sentit hem presentat la nostra proposició no
de llei, allà no demanam una sèrie de punts molt concrets,
i és que en la normativa que tenim actualment a la nostra
comunitat, que és una normativa crec que capdavantera a
totes les comunitats autònomes, i a nivell també de
legislació estatal, podríem dir que amb la llei que hi ha
actualment de protecció dels animals, dins el reglament que
el desenvolupa, no està previst que es pugui sacrificar un
animal quan es demostra la seva perillositat, i nosaltres des
del Grup Popular creim que seria bo que es canviàs aquesta
normativa, i quan es pugui demostrar d'una manera clara
que un animal és perillós, i que pot produir perjudicis als
ciutadans de la nostra comunitat, s'ha de poder permetre el
seu sacrifici immediat, i això és el que proposam des del
Grup Popular en aquesta iniciativa; i també demanam que
es prohibeixi l'ensinistrament adreçat únicament a l'atac de
persones. Nosaltres creim que s'ha de poder ensenyar als
animals temes de defensa, temes de protegir un bé, immoble
o no immoble, i temes de protecció de les persones, però ha
de quedar prohibit tot el que sigui ensenyar únicament
labors d'atac a les persones, i així també ho demanam en
aquesta iniciativa que presentam avui aquí.

I per acabar, el Grup Popular demanam que el Parlament
de les Illes Balears insti totes les administracions, tant
Govern balear com consells insulars com l'Estat, que
realitzin campanyes per intentar conscienciar, mentalitzar,
educar el propietaris dels animals, que tenir un animal ha de
ser una responsabilitat del seu propietari, que ha d'anar
alerta amb quin tipus d'actuacions ensenya, o quin és el
control i el seguiment que fa d'aquest animal, que quan va
pel carrer ha de tenir en compte que hi ha altres ciutadans,
altres senyors i altres senyores que també circulen per les
vies públiques, i que han de mantenir una compostura i unes
regles que més o menys estan estipulades. I això és el que
demanam des del Grup Parlamentari Popular, que hi hagi
unes campanyes de conscienciació ciutadana de cara als
propietaris dels animals, que han de permetre la bona
convivència entre tots.

I si m'ho permet, Sr. President, ja que el Grup d'Esquerra
Unida ha presentat una esmena al nostre text, ja que estic
aquí, a la tribuna, aprofitaria per dir que des del Grup
Parlamentari Popular no acceptarem l'esmena presentada
per Esquerra Unida, ja que creim que no aporta massa més
cosa a allò que des del Grup Parlamentari Popular hem
proposat avui horabaixa en aquesta tribuna, i que no aporta
massa més cosa a la legislació que en aquest moment està
en vigor i en aplicació a la nostra comunitat. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. No obstant açò, correspon el
torn al representant d'Esquerra Unida per plantejar la seva
esmena en torn a aquesta proposició no de llei. Sr. Grosske, té
vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que un ja comença una
mica desanimat, perquè ja li diuen que no abans fins i tot de
presentar la proposta. Sí, però se suposa que el Parlament ha de
servir per qualque cosa, és a dir ha de servir per parlar i per
convèncer-se. Una de les coses que ja vaig comentar l'altre dia
és que la lluita de classes, fins allà on puc jo arribar, no passa
precisament pel tema dels cans. Per tant, és un lloc possible
d'encontre. Tal vegada la política territorial o la política social
són temes més sensibles, però això és un tema de sentit comú
i de valors culturals, i per tant és un tema on un parlament amb
diferents forces polítiques ha de ser capaç d'entendre's, de
dialogar i d'arribar a propostes comunes que puguin donar una
resposta a una inquietud social. Per això, la veritat és que ens
hagués agradat una actitud una mica més oberta per part del
grup majoritari, almanco amb aquest tema dels cans; perquè
efectivament dins la nostra societat s'han produït canvis sobre
aquesta qüestió importants. A les societats desenvolupades
d'una banda se sol produir el fenomen d'una major presència
dels animals de companyia, una major valoració del rol social
dels animals de companyia. Nosaltres pensam com a grup
polític que això és positiu, que és un avanç civilitzatori, si es
vol, per raons que no tenc temps d'explicar, però crec que són
òbvies. I també s'ha produït en aquest mateix context la
presència de races anomenades perilloses, i que en definitiva
obeeixen a un procés de selecció artificial on s'ha donat
prioritat a l'agressivitat dels cans a l'hora de condicionar la seva
reproducció, i això ha provocat problemes, que no són d'ara,
malauradament, que no són de Mallorca, malauradament, sinó
que són problemes que vénen d'anys enrera i que ja han
provocat debats importants a països europeus, el més recent és
el de la República Francesa, on va haver un gran debat nacional
l'any passat sobre tema, precisament, dels cans perillosos.

Per tant, som davant una qüestió que provoca alarma i que
provoca polèmica dins la societat, però que no les provoca
d'una manera unívoca. Hi ha qui reclama seguretat per a les
persones i hi ha qui reclama un espai per als animals, qui
reclamen protecció per als animals, qui reivindiquen la
presència dels animals entre les persones, i que, per tant,
reaccionen, i s'ha produït reaccions recentment a la nostra
comunitat i a l'Estat espanyol, contra una certa psicosi
antianimal, desencadenada pels tràgics incidents succeïts amb
resultat de mort per mor d'atacs d'animals a nins i a persones.

Nosaltres pensam que, davant aquesta polèmica, els dos
sectors tenen raó, els dos sectors. Tenen raó aquells que
reclamen com un valor positiu la presència dels animals
entre nosaltres, i tenen raó aquells que reclamen seguretat
per a les persones. I el que hauríem d'intentar entre tots és
cercar fórmules que permetessin fer convergir els interessos
d'uns i d'altres, des del moment que són interessos legítims.
Per tant, d'entrada, ja ens agradaria més que el Parlament
agafàs mesures globalment considerades a favor de la
protecció dels animals i a favor de la seguretat de les
persones, una mica cercant aquest clima d'equilibri, clima
d'equilibri que no té la proposició presentada pel Grup
Parlamentari Popular, que sembla una resposta una mica
nerviosa i molt puntual a la situació creada per aquests
esdeveniments tràgics a què feia referència, puntual perquè,
en definitiva, de l'única cosa que parla és d'afavorir o de fer
més fàcil el sacrifici dels animals perillosos i toca el tema
de l'ensinistrament per a l'atac. Jo crec que les dues
qüestions són importants però que no abasten, ni prop fer-
s'hi, tots els temes que en aquest moment són objecte de
polèmica a la nostra societat, i basta amb llegir les cartes al
director, les manifestacions d'uns i dels altres, per adonar-se
que es toquen un munt de temes que van molt més enllà
d'aquests dos temes "hiperpuntuals" que toca la proposició
no de llei del Grup Parlamentari Popular.

I apart vull dir una cosa entre parèntesi, és a dir, si el
Grup Parlamentari Popular ho té tot tan clar, que fins i tot a
una honesta i modesta aportació de tres folis d'un altre grup
parlamentari es diu que no aporta res a l'assenyada,
rectilínia i immodificable posició del Govern, per què ens
ve aquí amb una proposició no de llei? Faci el Govern una
modificació del Decret que regula el tema dels animals de
companyia, mogui's. Només entenc que el Govern dugui
aquí una proposició no de llei en la mesura que vulgui
promoure un debat parlamentari. Si no té interès de debatre-
ho amb els altres grups, si ho té clar tot, el que ha de fer és
actuar, no venir aquí amb proposicions no de llei per instar-
se a si mateix a fer no sé què.

I la veritat és que hi ha moltes coses sobre les quals
actuar i que són problemàtiques. A una comunitat de la
qual, són xifres, naturalment, estimatives, es diu que hi ha
7.000 casos d'abandonament d'animals cada any i on, segons
sembla, arran de tota aquesta polèmica, aquests
abandonaments s'incrementen extraordinàriament. Aquí tenc
un titular del 26 de febrer: "El abandono de perros aumenta
en Mallorca un 50% en sólo quince días. Perreras y
sociedades protectoras denuncian una psicósis irracional de
los propietarios". És una comunitat, jo crec que com moltes
d'altres, on hi ha un incompliment sistemàtic de la
normativa relativa a la tinença d'animals, per tant, és un
altre problema a abordar.
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La pròpia regidora de l'Ajuntament de Palma encarregada
d'aquest tema ens diu que té censats 8.000 animals de
companyia però que ella mateixa calcula que n'hi ha 16.000, és
a dir, que se li n'escapen del registre el 50%; ens diu que hi ha
centres d'ensinistrament d'animals registrats, i amb una
activitat, diguéssim, blanca, dos, i que calcula que n'hi ha vuit
que actuen fora de tota regulació i de tot control administratiu,
vuit fora de control i dos controlats.

Per tant, tot això són situacions, apart de qüestions de
maltractaments, d'agressions, etc., que conviden a fer una
reflexió una mica acurada. Això és una mica el que preteníem
fer des d'Esquerra Unida amb aquesta esmena, a la
materialització de la qual en matèria jurídica haurem d'esperar
al mes de juny per veure-la.

Primer, el que pretén aquesta normativa és incrementar el
sentit de la responsabilitat dels propietaris, i això, efectivament,
satisfà uns i d'altres, perquè la irresponsabilitat té simplement
dos vessants, que són la cara i la creu de la mateixa moneda,
quan parlam de maltractaments i quan parlam d'agressins per
manca de responsabilitat dels propietaris. Són aquests
propietaris que tenen els animals com a objectes, com a
substitutius d'una alarma electrònica, que els regalen o els
reprodueixen com qui té un siurell o un cendrer, són aquests
propietaris els qui ocasionen problemes. Per tant, és necessari
incrementar el sentit de la responsabilitat, i perquè s'increment
el sentit de la responsabilitat, és necessari que els censos
funcionin, és a dir, que passi el contrari del que ara mateix
passa, i que els censos funcionin vol dir que els animals han
d'estar identificats, i en aquest moment, tècnicament, hi ha la
possibilitat de fer el que diu l'esmena d'Esquerra Unida en el
sentit d'aplicar mitjans electrònics, indelebles, d'identificació
dels animals, de tal manera que es puguin fer un seguiment
complet des del principi fins a la mort de l'animal respecte de
les seves vendes o canvis de propietari, etc., que n'hi hagi un
seguiment, així, si un propietari sap que si abandona el ca i
aquest ca és trobat, se sabrà de qui era aquest ca d'una manera
immediata. Per tant, és molt important que funcionin aquests
mitjans d'identificació electrònica per tal que els censos
registrals dels cans funcionin, així, quan un adquireixi animals,
quan en vengui, quan en compri, quan en regali, que sàpiga que
això significa, davant l'Administració, haver de retre comptes
sobre què ha passat amb aquell animal.

I naturalment s'ha de modificar el règim sancionador, molt
lligat al fet que es diu a un altre apartat de fer complir la
normativa, s'ha d'instar als ajuntaments per part del Govern de
la comunitat a complir la normativa de tinença d'animals, i una
vegada que s'hagi complert la normativa, efectivament, el règim
sancionador l'hem de canviar.

Per exemple, el tema de l'incompliment de les obligacions
relatives a la inscripció censal ha de ser una infracció greu
perquè, en definitiva, està en la base de totes les conductes
irresponsables.

Aquí hi ha figures de maltractaments que són considerades
infraccions lleus, i nosaltres pensam que qualsevol
maltractament als animals ha de ser considerat una infracció
greu, però fins i tot hi ha l'abandonament, que, senzillament, no
se sanciona, perquè només se sanciona en el Decret
l'abandonament reiterat.

Per tant, una persona que tengui un ca, fins i tot de caràcter
perillós, que el deixi a la carretera, no té cap tipus de sanció
administrativa; si al cap de tres mesos en compra un altre o
l'adquireix i el torna a deixar a la carretera, no té cap tipus
de sanció administrativa; només tendrà sanció
administrativa en el cas de la reiteració, és a dir, a la tercera
vegada que s'hagi constatat i s'hagi obert un expedient on
digui que aquella persona ha abandonat aquell ca a la
carretera. Per tant, una persona pot tenir reiteradament,
reiteradament, l'actitud irresponsable d'abandonar un ca
d'una raça potencialment perillosa a la carretera i no passa
res des del punt de vista del règim sancionador, el qual és,
evidentment, millorable, que és un altre dels punts que
nosaltres proposam.

Respecte d'aquestes noves, relativament, races que
podríem considerar potencialment perilloses, efectivament
se n'ha de fer un cens, el qual s'ha de fer acuradament,
d'altres comunitats o alguna institució privada n'ha fet d'una
manera, tal volta, apressada, però s'ha de fer amb calma, i
sobre la tinença d'aquests animals, sobre la seva circulació
a la via pública, s'ha de fer un règim específic, un règim
específic que signifiqui unes responsabilitats superiors per
part del propietari. En aquest moment és exactament el
mateix tenir un xiuaua que tenir un rodwailer, i des del
nostre punt de vista no hauria de ser així, hi hauria d'haver
un règim més sever respecte de la manera com aquests cans
han de circular i s'han de produir enmig de la societat.

I després hi ha tota una sèrie de recomanacions, que són
per al Congrés de Diputats, amb vista a modificar normativa
legislativa estatal. Nosaltres pensam que això és
particularment important perquè, efectivament, en aquest
moment, en el Congrés hi ha un procés de debat -mira per
on, allà debaten, allà es pensen les coses, tal vegada
n'hauríem d'aprendre, d'aquest tema- i hi ha un mandat, per
part del Congrés, per tal de fer una normativa sobre aquestes
qüestions, i seria bo que li arribassin, i també al Govern de
l'Estat, consideracions, pronunciaments, per part de
diferents institucions, entre d'altres, d'aquest parlament,
sobre aquestes qüestions.

Aquí n'hi ha una que és el tema d'aquestes races
considerades perilloses, assimilar-les a la tinença d'armes.
Això pot ser considerat una proposta, en principi,
exagerada, perquè pareix que compara un ca amb una
metralladora, els quals, evidentment, no són el mateix, però
té una virtualitat, o sigui, que per tenir aquest tipus de cans
s'han de reunir una sèrie de requisits, entre d'altres -acab de
seguida, Sr. President- no tenir antecedents penals. la
immensa majoria dels que hi ha darrera de la màfia de les
baralles de cans són persones amb antecedents penals, i en
aquest moment aquestes persones amb antecedents penals
poden tenir a les seves finques caneres amb dotze cans
d'aquestes característiques sense que això suposi cap tipus
d'emperò administratiu. Ens sembla que seria important que
s'incrementassin els requisits per tenir aquest tipus de cans,
amb vista a combatre aquesta figura de les baralles de cans,
que està darrera de moltes coses, darrera de la proliferació
d'aquestes races seleccionades per la seva perillositat, està
darrera de la desaparició de molts cans, que són utilitzats
com a sparrings d'aquells que després han de combatre en
aquestes lluites de cans, on, per cert, hi ha unes apostes molt
substancioses des del punt de vista econòmic.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 147 / 9 de març del 1999 6393

Evidentment, s'ha de considerar delicte el tema de
l'organització de les baralles de cans, i s'ha de facilitar, en
definitiva, la persecució per part de la Guàrdia Civil per part de
les forces d'ordre públic de tot aquest món de les baralles de
cans. En aquest moment és dificultós per a la Guàrdia Civil
entrar a una finca on se suposa que hi ha baralles de cans,
perquè això només és una falta i, per tant, molt difícilment el
jutge donarà entrada a la Guàrdia Civil en aquesta finca.

I tot això requereix de canvis legislatius que s'han de
realitzar des del Congrés de Diputats.

I per últim, el sisè i darrer punt d'aquesta mínima aportació
a la completíssima Proposició no de llei del Grup Parlamentari
Popular és el fet de fer campanyes de conscienciació, però no
només per al tema de l'ensinistrament, com proposa el Partit
Popular, sinó sobretot el món que envolta els drets i els deures
derivats de la tinença d'animals, advertir dels perills i de la
responsabilitat i, a la vegada, promoure l'amor als animals, el
sentit de la responsabilitat i els valors culturals, que van, des del
nostre punt de vista, junts amb el fet de tenir animals de
companyia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de la
paraula? Per part del Grup Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta iniciativa que presenta
avui el Grup Popular, jo crec que no és més que la punta d'un
iceberg, és a dir, tracta d'un tema molt, molt específic,
veritablement preocupant, que ha saltat a l'opinió pública en
aquestes darreres setmanes, que és el tema dels cans perillosos,
i es proposen una sèrie de modificacions, de reglaments, etc.

Efectivament, coincidesc amb el Sr. Grosske que no sé per
què el Grup Popular duu al Parlament un tema sobre el qual
poden instar directament al Govern que el faci sense necessitat
que passi pel Parlament, és a dir, el Reglament el fa el Govern.

De totes maneres, és interessant comentar que, aquesta
iniciativa, jo crec que és una prova, és un reconeixement, que
la normativa que tenim, la legislació que tenim, la
reglamentació que tenim i, especialment, la seva aplicació, no
funciona, és a dir, la normativa que tenim -és insuficient, però
no només és insuficient, sinó que ni tan sols el poc que tenim
s'aplica de veritat.

El Sr. Grosske ha fet una relació de molts aspectes que
tenen relació amb el món dels animals i amb aquesta Llei de
protecció dels animals, i, efectivament, no hi ha cap tipus de
control sobre això. Per tant, ara, centrar-nos en el que és una
qüestió puntual, oportunista, de donar resposta a una qüestió
que ha sortit als mitjans de comunicació, jo crec que és un
debat pobre, jo crec que és un tema prou important com
perquè es faci una revisió en profunditat d'aquesta Llei que
tenim, autonòmica, tal vegada seria el moment de seure'ns
i, amb calma i tranquil•litat..., encara que no sé si ara, a
finals de legislatura, és el moment per poder fer aquesta
feina amb calma i tranquil•litat, tal vegada es podria fer
quan comenci la propera legislatura, com dic, per veure
precisament les mancances que té aquesta normativa del
nostre àmbit autonòmic i realment donar resposta no només,
com dic, a les preocupacions puntuals de casos com els que
han passat de cans perillosos, sinó aprofitar per fer una
revisió completa de tota aquesta Llei, omplir-la de contingut
i vetllar per la seva aplicació estricta.

Per tot això, des del Grup Mixt, ens abstendrem en la
iniciativa del Grup Popular. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gomila, pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
També hem de compartir l'opinió expressada pels portaveus
que m'han precedit, els quals diuen que aquesta Proposició
no de llei del Grup Parlamentari Popular és molt limitada.
Nosaltres no entenem com no s'accepta l'esmena d'addició
que ha formulat el Grup d'Esquerra Unida, perquè entenem
que completa moltíssim més la iniciativa del Partit Popular.

Per altra banda, quan hem llegit la Proposició no de llei,
ens ha sobtat, perquè una de les qüestions quan es va
produir l'accident a Can Picafort que va esmentar el
conseller d'Agricultura era que hi havia una normativa, que
moltes vegades els propietaris, fins i tot els més diligents, se
la saltaven, però que, sobretot, qui era responsable de fer
complir aquesta normativa era l'ajuntament. Nosaltres
esperàvem que una iniciativa que ha sortit del propi grup
que dóna suport al Govern, per tant, a aquest conseller, hi
dugués mesures molt més concretes de suport a la feina de
control que han de fer els ajuntaments de la normativa sobre
animals de companyia.

Per açò, el nostre Grup també s'abstindrà en aquesta
proposició. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.  No
quedava més remei que sustentar una proposició no de llei
pobre amb una intervenció pobre, com és la que ha fet la
portaveu del Grup Popular.

Debatem avui una proposició no de llei que ha sofert un
ajornament, que crec que és premonitori del que jo pens que
serà la seva manca d'eficàcia. S'hi arriba tard i malament.

I perdoni que li digui, Sr. Grosske, que la presentació d'una
proposta alternativa, jo la vull qualificar d'una certa ingenuïtat.
Nosaltres tenim una proposta alternativa, la tenim aquí, que no
presentarem, perquè pensam que el que avui fem és una
operació, senzillament, d'oportunisme polític, que tracta de
sortir aquí a intentar discutir un tema, bàsicament de sacrifici
d'un animal i poca cosa mes.

El que la societat demana és, primerament, si es podria
haver evitat aquesta catàstrofe d'aquest nin i quines mesures es
poden prendre per tal de deixar el mínim marge a la fatalitat.

El 20% de les famílies espanyoles i el 25% dels jubilats
tenen un ca o més. Els animals fan companyia, són els millors
amics.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Per tant, des dels poders públics s'ha de garantir que, els
accidents, siguin els mínims i que quan un compra un animal,
ha de saber què compra i si és el que necessita.

No som davant un cas aïllat, evidentment sí el més greu,
però fa pocs mesos vèiem la imatge d'un menescal de la
Conselleria, precisament, de Sanitat hospitalitzat per l'atac d'un
ca. Arran de la tragèdia del nin Francisco Miguel Hiraldo, hem
conegut que durant 1998 es varen produir 1.120 atacs d'animals
a les persones a Balears.

Sense encara entrar en el fons de la Proposició, la primera
qüestió que se'm planteja és per què el Grup, i ho han repetit
altres portaveus, el Grup del PP, presenta una proposició no de
llei al Parlament quan tenia la possibilitat, més ràpida, directa,
de fer un decret que reguli el que la Proposició no de llei pretén.

D'exemples d'això, n'hi ha a les comunitats autònomes
de Madrid o de Catalunya. Es podria aprofitar el fet de
presentar una proposició no de llei en el Parlament per tal de
fer una bona proposició no de llei, que no és el cas.

En definitiva, el que vol el Grup del Partit Popular és
que es modifiqui el Reglament de la Llei 1/1992, de
protecció dels animals, amb la finalitat d'incloure-hi la
possibilitat del sacrifici immediat dels animals quan hagi
quedat acreditada la perillositat manifesta. Entendran tots
vostès que això no és una política preventiva, sinó
repressiva: primer, atac, perillositat manifesta; després,
sacrifici.

El conseller d'Agricultura, en una lamentable, jo crec,
contrarèplica que em va fer a una pregunta parlamentària,
va manifestar que no es podia procedir al sacrifici del ca
perquè era una prova judicial. Per tant, el que avui es
planteja té la mateixa virtualitat, perquè si el jutge diu que
aquest ca en concret és una prova judicial, per molt que un
reglament digui que es pot procedir al sacrifici immediat,
ens podríem trobar que el que s'aprova avui no té virtualitat,
però jo continuu pensant que la legislació sí que permet el
sacrifici d'un animal, i vaig intentar demostrar-ho amb
l'article 20, que diu que quan es tengui la sospita que un ca
tengui una malaltia que pugui ser contagiosa, no parla de
perillosa, se'n pugui procedir al sacrifici immediat, el que la
llei tracta de protegir, el bé jurídic protegit, és la vida
humana; quan un ca comet un acte tan brutal com el que va
cometre, evidentment, podria emparar-se'n el sacrifici en
aquest article.

La segona part del primer punt de la Proposició no de
llei diu que s'haurà de prohibir l'ensinistrament adreçat
únicament a l'atac a les persones i als béns. Pel que fa
referència a l'ensinistrament, els vull dir que no estam
d'acord ni amb l'ensinistrament d'atac, defensa o guarda.
"Qui cerqui seguretat, que contracti Trablisa", deia Arturo
López, president de la Societat Protectora d'Animals, crec
que amb molt bon criteri. L'ensinistrament de guarda és un
ensinistrament que no fa desaparèixer el risc d'una fatalitat.
Vostès pensen que és proporcional que per defensar la
propietat un ca ataqui una persona i li pugui provocar greus
ferides o la mort? Darrera un animal agressiu sempre, o
gairebé sempre, trobarem un propietari inestable. Seria més
correcte parlar de tècniques d'ensinistrament cívic i
prohibició de les altres, òbviament no ls que fan referència
a ensinistrament de caça, salvament o lluita contra la droga.

La darrera part del primer punt de la Proposició del
Partit Popular parla del control dels animals potencialment
perillosos. A La Vanguardia, dia 19 de gener de 1999, abans
que es produís la mort del nin, els menescals de Catalunya
demanaven un registre per a cans perillosos i que fos
obligatori tenir assegurança. "Los veterinarios precisan que
el problema no viene dado por una raza concreta, sino por el
hecho de que los animales no están bien adiestrados. Pueden
ser excelentes animales de compañía", referint-se a pitbulls,
a Stafforshire i a rotweilers, "si están en manos de
propietarios responsables".
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Fa pos dies coneixia la notícia que a una nina mallorquina,
curiosament, no ha sortit en els mitjans de comunicació, estava
hospitalitzada a una planta de cirurgia facial amb greus ferides
provocades per l'atac d'un pekinès.

Ara es vol controlar els animals potencialment perillosos,
però si ens anam al Reglament que desenvolupa la Llei de
protecció dels animals que viuen en l'entorn humà ens trobam
amb un article curiós, que és l'article 23, l'article 23 diu que els
posseïdors de cans que ho siguin per qualsevol títol hauran de
fer el cens a l'ajuntament del municipi on resideixen, i s'hi diu:
"Per ordre de la Conselleria d'Agricultura es podrà establir
l'obligatorietat d'inscriure en el cens altres espècies d'animals
de companyia". en definitiva, la reglamentació existeix, el que
no existeix és voluntat de fer-la complir.

No es pot fer una llei, traspassar les competències i les
obligacions, i després no voler saber-ne res. És cert que els
ajuntaments tenen moltes atribucions encomanades per la Llei
i pel Reglament, però també és cert que no se'ls ha ajudat gens
ni en assessorament ni en recursos per tal de complir
adequadament allò que la Llei autonòmica els imposa.

Des de 1992 en tenim una Llei, des de 1994, un Reglament.
No s'ha destinat ni una pesseta al tema de la protecció animal.
No s'han fet campanyes de conscienciació del que suposa tenir
un animal de companyia, de les seves necessitats, de com s'han
de tractat, sobretot, com s'han de relacionar amb els nins. No
s'ha fet res per controlar la natalitat, i cada any se sacrifiquen
més de set mil animals. La majoria de les caneres municipals
són un desastre, tenen una o dues gàbies i allà es fica tot,
animals grossos, petits, agressius, la majoria no són declarades
nucli zoològic, ni ho aconseguirien en les condicions actuals. 

Les persones que fan feina amb els animals perquè els
estimen fan un diagnòstic correcte de la situació: "Protectoras
de perros denuncian que las autoridades nunca atendieron sus
quejas"; la presidenta local de l'Associaciò de Defensa dels
Animals deia: "En dos meses se dejará hablar de Copi y todo
seguirá igual"; el president de la Societat Protectora d'Animals
"se muestra encantado de que controlen adiestramientos
agresivos", però deia: "No creo que haya mucha voluntad. La Ley
de protección de animales domesticos está vigente desde 1992.
¿Por qué no han hecho nada hasta ahora? Y desconfío de que lo
hagan".

S'ha de fer complir la normativa vigent, els propietaris dels
animals han d'assumir les seves obligacions, complir-les, dur
els animals fermats per les vies públiques i amb morral, però
els animals, i això no s'ha d'oblidar, també tenen drets, per
exemple, els citaré un dret reconegut per la nostra legislació
autonòmica, l'article 22 de la Llei de protecció dels animals diu:
"Si el ca ha de romandre fermat la major part del temps",
situació similar a estar dins un pis, "és obligatori deixar-lo
lliure per tal que puguin fer exercici una hora al dia com a
mínim"; vostès creuen que, si ara tenim un ca, hi ha a ciutat
zones verdes habilitades expressament perquè pugui, com a
mínim, fer una hora al dia d'exercici? No ens hem d'oblidar que
també els animals tenen drets.

No existeixen controls sobre els establiments que es
dediquen a la venda d'animals, i no estic parlant d'un control
administratiu, sinó adreçat a facilitar al comprador l'animal,
el ca més idoni, una peça fonamental en el caràcter resultant
d'un animal és el seu propietari, i aquest és qui adopta la
decisió inicial quant a l'adquisició d'una determinada raça i
després determina la forma de relació amb ell o amb el seu
ensinistrament.

El Grup Socialista s'abstindrà a la votació perquè pensa
que la Proposició no de llei presentada pel Partit Popular no
servirà de res; fins i tot al fet d'instar els consells insulars i
els ajuntaments a realitzar campanyes, tampoc no hi donam
cap virtualitat, no perquè no hi creguem, sinó perquè
pensam que no hi haurà voluntat política de tirar-lo
endavant, i si no, el temps ens donarà la raó.

Per`perquè no em diguin que estam en contra de tot i que
no presentam proposta alternativa, els diré que el Grup
Socialista es compromet a presentar a l'inici de la propera
legislatura una proposició no de llei que inclourà la creació
d'una comissió d'estudi que exerciti un control legislatiu, on
es puguin citar experts en la matèria, per tal d'elaborar un
dictamen que analitzi per quin motiu la legislació existent
no s'aplica i quines reformes s'han de produir. Només estarà
autoritzat l'ensinistrament cívic i el Govern de la comunitat
autònoma establirà un fons adequat per tal que s'iniciïm amb
els ajuntaments campanyes adreçades a nins i a adults per
analitzar drets i deures que afecten els propietaris d'animals
de companyia. Es col•laborarà activament amb els
ajuntaments per fer efectiu el compliment de les
prescripcions i de la normativa que pugui sorgir arran del
dictamen de la comissió. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, cap; abstencions, 25. Queda
aprovada aquesta Proposició no de llei.
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IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició no de
llei RGE núm. 5993/98, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a unions estables de
parelles.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, Debat de presa en
consideració de la Proposició de llei número de registre 5993,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a unions estables de parelles. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Dia 14 de febrer de 1995 el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista va defensar aquí, en plenari, una proposició no de
llei aleshores per regular les unions de fet. Avui tornam a
encetar aquest debat però amb una proposta més valenta, la
Proposició no de llei que hem presentat, d'unions estables de
parella, defensa d'una manera implícita, i els fa explícits, els
valors que moltes vegades tots els polítics i polítiques posam en
boca de tots, els valors de solidaritat, igualtat i justícia, però és
ben ver que és de llamentar que, tocant ja el segle XXI, ens
trobem amb una discriminació social d'un col•lectiu, aquesta
discriminació adopta una multiplicitat de formes quan parlam
d'homosexuals i lesbianes, discriminació laboral, social i molts
de punts suspensius.

La Proposició de llei vol donar compliment a l'article 9.2 de
la Constitució, on es fa explícit que correspon als poders
públics promoure les condicions i donar instruments per tal que
la llibertat i la igualtat de l'individu com a part d'un col•lectiu
siguin reals i efectives.

L'article 14 de la Constitució determina que tots i totes som
iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació
per raó de raça, naixement, sexe, religió, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social. En moltes
ocasions hem dit i hem reafirmat que la societat va molt per
endavant de la legislació, i en l'aspecte que avui debatem, que
avui plantejam, encara aquestes diferències són més
accentuades. L'existència de les unions de fet és cada vegada
més important i la manca de regulació jurídica du o ha dut a
una desigualtat, a un tracte desigual cap a les famílies
constituïdes de les parelles que no han contret matrimoni,
perquè no han volgut, com són les heterosexuals o perquè no
han pogut, com són les parelles homosexuals.

D'una manera paral•lela, l'augment de les parelles de fet
també ha anat creixent amb el nivell d'acceptació que tenen
a la nostra societat. Les parelles heterosexuals, com també
han anat creixent les parelles homosexuals i de lesbianes.
Aquesta llei, la que nosaltres proposam, aquest projecte de
llei intenta, per tant, agrupar i regular, separadament del
matrimoni, totes les altres formes de convivència estables,
no basades en aquest, en el matrimoni. El tractament
legislatiu d'aquestes unions de convivència s'ha ajustat al
marc competencial autonòmic en la matèria, raó per la qual
hem exclòs les qüestions pròpies del dret penal, les de
caràcter laboral, les relatives a seguretat social. Amb
aquesta llei, per tant, intentam desenvolupar competències
de dret civil i les relatives a funció pública de
l'administració d'aquí, de la nostra comunitat.

L'esperit d'aquesta llei és, per tant, iniciar un procés, un
debat que acabi amb una regulació completa de la família i
ajustada a la realitat social del nostre temps, de la realitat
que ens trobam aquí, a les Illes, malgrat algú vulgui aclucar
els ulls a aquesta realitat, donant pas, després, a l'elaboració
d'un codi de família que per a nosaltres seria molt necessari
ja tenir elaborat en aquesta comunitat. Per tant, pensam que
és totalment procedent establir una regulació sobre la
convivència de les parelles de fet, amb total independència
de la seva orientació sexual.

El matrimoni és una realitat social, garantida per la
Constitució, i el dret de l'home i la dona de contreure
matrimoni és un dret constitucional. El dret de l'home o
aquest vincle genera uns drets i uns deures que no es
produeixen jurídicament entre l'home i la dona que
conviuen d'una manera estable, però sense estar casats. Però
el que hem de defensar, el que volem primar amb aquesta
llei és el reconeixement del vincle homosexual, que es el
que es demana o es ve demanant des de diferents
associacions de gays de tot l'Estat, ONGs, partits polítics, i,
per tant, la societat civil.

És ver que durant el 98 aquest debat s'ha donat i es va
donar al Congrés dels Diputats, es va donar també al
Parlament de Catalunya, on la llei de parelles de fet es va
transformar en el Congrés de Diputats, amb esmenes del
Partit Popular, en una llei de contractes d'unions civils,
basades en una convivència de persones que viuen en el
mateix habitatge, però no de parelles, com si no es volgués
reconèixer i fer explícit el dret de l'efectivitat entre parelles
homosexuals. Aquest és el debat d'idees que demanam, un
debat ideològic, que és necessari tenir en compte, aquest
debat d'idees, aquest debat ideològic, quan s'elabori o es
treballi en una llei que reguli les parelles de fet.
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Què demanam en aquesta llei, en aquest projecte de llei?
Intentam agrupar i regular totes les altres formes de
convivència, separadament de la unió matrimonial, a l'articulat
de la llei definim i regulam el que s'entén per unió estable de
parella, com s'acreditarà la convivència marital, la tutela
d'altres membres, de l'altre membre si un d'ells és declarat
incapaç, beneficis respecte de la funció pública, habitatge
comú, extensió de la unió, compensació econòmica i pensió
periòdica quan es doni el cessament de la convivència, drets del
o de la sobrevivent quan es doni l'extinció de la convivència per
causes de defunció, successió intestada i testada, també ho
contemplam. Pensam que aquest debat és bàsic per després
arribar a acords consensuats i en positiu.

Definim com a unió estable, la convivència durant dos anys
ininterromputs o hagin atorgat escriptura pública, manifestant
la voluntat d'aquesta, l'acreditació és en l'instrument d'escriptura
pública. La regulació d'aquesta convivència, els membres de la
parella estable poden regular vàlidament en forma verbal, per
escrit privat o en document públic, les relacions personals i
patrimonials derivades d'aquesta convivència.

A nivell de tutela de l'altre membre, si és declarat incapaç,
la parella ocuparà el primer lloc en ordre de preferència, quan
hem parlat de beneficis respecte de la funció pública, podran
demanar excedència voluntària, mínim dos anys i màxim,
quinze, si la parella del funcionari viu a un altre municipi i
treballa definitivament com a funcionari o personal laboral a
qualsevol administració; per permís per mort o malaltia greu de
la parella, també podrà optar de dos a quatre dies; reducció d'un
terç a la meitat de la jornada per incapacitat física de la parella,
també és un dels elements que nosaltres demanam en l'articulat
d'aquesta llei.

Quant a l'extinció de la unió, compensació econòmica o
pensió periòdica com he comentat abans; si s'ha generat una
situació de desigualtat entre els dos membres, que impliqui un
(...) sí hi haurà possibilitat a aquesta compensació econòmica.
La pensió periòdica també la plantejam, si la convivència ha
minvat la capacitat de sol•licitar en no tenir ingressos o si té al
seu càrrec fills o filles comuns, però amb un màxim d'aquesta
pensió periòdica de tres anys.

A nivell d'efectes de la ruptura, els convivents no podran,
tant les parelles heterosexuals com les homosexuals, tornar a
formalitzar una unió estable amb una altra persona, mitjançant
escriptura pública, abans de sis mesos.

I el nivell d'extinció per defunció, quan la parella acaba per
defunció d'un dels dos membres, el sobrevivent té la propietat
de robes, mobiliari i estris de l'habitatge comú, dret a habitar
durant un any l'habitatge comú i ser alimentat amb càrrec al
patrimoni del premort. I si el difunt era arrendatari de
l'habitatge, té dret a subrogar-se en els termes que estableix ja
la legislació d'arrendaments urbans.

Aquestes són algunes de les propostes, per resumir, que
feim a la nostra proposta de llei, aquests continguts estan
recollits a un document, a un informe de resolucions del
Parlament Europeu sobre la no discriminació de persones
homosexuals a la Unió Europea, quan també es demana, en
aquest document, actuacions per aconseguir la igualtat davant
la llei d'homes i dones homosexuals, a nivell de protecció
social, assegurança de malalts, sistema de prestacions socials,
ensenyament, dret laboral, familiar, herència.

Hem plantejat aquesta llei de tot d'una, ja, com d'un
contingut de mínims, drets mínims, pensam que s'haurien de
regular, per tant, el que feim ara és demanar el vot afirmatiu
de tots els grups parlamentaris per a la presa en consideració
d'aquesta proposició de llei, d'unions estables de parelles, i
d'aquesta forma obrir un camí de feina, de consens, de
diàleg, possibilitant una realitat demanada, reconèixer
efectes jurídics a les parelles de fet, heterosexuals i
homosexuals.

Siguin valents, siguin valents i votin a favor de la
proposta del meu grup. Tenguin en compte que la proposta
que hem fet és una llei de mínims i durant la fase de
ponència es pot millorar amb aportacions de cada grup.
Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Intervencions de grups que es
mostrin a favor d'aquesta proposició de llei? Per part del
Grup Mixt, el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, avui el PSM, el Grup Nacionalista del PSM
ens proposa la presa en consideració d'una proposició de llei
d'unions estables de parelles. Bé, el primer que hem de dir,
des d'Els Verds, és que en principi hem de felicitar el PSM
per aquesta iniciativa, per dur aquest debat en aquesta
cambra i avançar-li que nosaltres donarem suport perquè
aquesta llei pugui tramitar-se, es pugui prendre en
consideració, per tal que després, en fase de ponència i
comissió, puguem enriquir-la.

Puguem enriquir-la, perquè, com dic, malgrat que
globalment creim que la idea és encertada i la direcció és
encertada, crec que hi ha algunes mancances i alguns errors
que crec que s'haurien de resoldre o solucionar en aquest
tràmit de ponència i de comissió. Per exemple, no sé per què
s'han de tractar de manera diferenciada les parelles
heterosexuals de les parelles homosexuals, sembla que es
tracta per separat, fins i tot, sembla que hi ha alguns articles
que pretenen donar una mena de discriminació positiva cap
a les parelles homosexuals, per exemple, a les parelles
heterosexuals se'ls demana dos anys de convivència
acreditada, en canvi a les parelles homosexuals no; això és
una cosa que, per exemple, Benamic no ha demanat mai ni
ha reclamat mai, és a dir, els col•lectius gays el que volen és
tenir els mateixos drets i deures que una parella
heterosexual, no volen cap discriminació positiva, en aquest
sentit, no ho entenen i no s'entén per què ha de ser així.
Realment, si hem d'equiparar en drets i deures les parelles
no casades amb els matrimonis, no hi ha d'haver aquestes
diferències i discriminacions entre parelles homosexuals i
heterosexuals. 
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El mateix passa amb el tema de l'adopció, si no vaig mal
encaminat, crec que aquesta iniciativa ha estat gairebé calcada
o inspirada, per dir-ho de manera eufemística, a la llei catalana,
i clar, el problema és que cau també en els mateixos errors i les
mateixes mancances que la llei catalana, per exemple, el tema
de l'adopció, les parelles heterosexuals poden adoptar
tranquil•lament, les parelles homosexuals no poden adoptar, per
què? Nosaltres pensam que hi ha d'haver un reconeixement
explícit, com dic, les parelles heterosexuals i les parelles
homosexuals, explícitament, han de tenir un reconeixement de
deures absolutament igual per als dos tipus de parelles, per als
dos. Sé que el tema de l'adopció va ser un dels temes de debat
i de conflicte més important en el Parlament català, sobre
aquesta qüestió, però, òbviament des del punt de vista d'Els
Verds, pensam que no hi ha d'haver una discriminació cap a les
parelles homosexuals en temes d'adopció.

A l'article 23, per exemple, es demanen obligacions a una
part de la parella sobre els fills de l'altre, però, en canvi, no se
li reconeixen cap tipus de dret damunt aquests.

Pel que fa referència als registres, als registres municipals,
per exemple, a l'article 1 no s'especifica com s'han de demostrar
els dos anys de convivència, no es diu enlloc. Per exemple, una
de les coses que demanen i que han demanat sempre els
col•lectius de gays i lesbianes és que computi a aquest efecte,
el temps que duguin ja registrats en els registres municipals de
parelles de fet que ja existeixen a 22 dels nostres municipis, és
a dir, que serveixi el temps que ja duen en aquests registres i,
per altra banda, seria interessant també que d'alguna manera
aquesta llei, no sé com es pot fer, però que obligui o insti de
manera ferma als ajuntaments que encara no el tenen, perquè
creïn el registre d'inscripció de parelles de fet, per tal que
qualsevol parella heterosexual o homosexual pugui, al seu
municipi, registrar-se com a parella de fet.

Per tant, i en resum, dir que estam d'acord amb l'esperit de
la llei, estam d'acord que es prengui en consideració aquesta
llei, que es pugui iniciar el tràmit en ponència i en comissió, i
ara l'únic que he volgut fer és apuntar algunes mancances i
algunes coses que crec que haurien de ser debatudes i discutides
i resoltes en aquesta fase. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Supòs que quan la Sra. Catalina
Bover demanava valentia als diputats, es devia referit als
diputats del Grup Popular, com que ho ha dit en general, he fet
aquesta interpretació, que només es dirigia a una part d'aquesta
cambra, perquè nosaltres compartim la necessitat de la
legislació autonòmica en aquesta matèria i manifestam també
un acord general amb la proposta, un acord general amb
aquesta proposta que només ve a donar resposta a la realitat
social i al paper de les institucions, la resposta que han de donar
les institucions a aquesta realitat social.

L'experiència de pocs anys de registres municipals, a
Menorca em sembla que només funciona el registre de Maó,
ha posat de manifest les limitacions d'aquests registres, i
prova d'aquestes limitacions és el poc ús que les mateixes
parelles, sobretot homosexuals fan d'aquests mecanismes,
que no tenen més virtualitat que la pròpia registral.

La proposta que ens fa el Grup Nacionalista, és una
proposta fotocopiada de la llei catalana, de la Generalitat,
del Parlament català, és una llei demòcrata-cristiana, encara
que promogués un consens, per això trob estrany que el
grup Popular es pugui oposar a aquesta proposta, perquè és
una llei demòcrata-cristiana, encara que el bisbe de Menorca
el darrer dissabte fes un article en contra d'aquest tipus de
legislació, va encaminada en aquest sentit.

Nosaltres, totes les discrepàncies que ha manifestat el
portaveu del Grup Mixt, d'Els Verds, Sr. Balanzat, ja les
havíem apuntades per incloure en aquesta intervenció, no
les repetirem, el tema dels registres, la diferència de
capacitat d'adopció, el tema de com es reconeixen parelles
de fora de la comunitat autònoma, el sistema de
reconeixement d'aquestes parelles, el Grup Popular
respondrà, perquè va sortir oportunament a una informació
de premsa justament quan havien presentat aquesta
proposta, que han creat un gabinet de juristes, que faran un
gran estudi sobre aquesta qüestió, i clar, li diran que fins que
aquest gabinet de juristes no presenti propostes, no ens
podem avançar, perquè aquí hi ha ments privilegiades que
faran aquesta feina i que per tant, ...

Bé, esperem que guanyem les pròximes eleccions, i que
els grups de l'oposició, avui, puguem compartir una feina
comuna i presentar, tots junts, amb una feina plegada, ens
pot servir d'orientació aquesta llei de Convergència i Unió,
ens pot servir d'orientació, però amb una feina plegada
podem presentar ja un projecte de llei directament des del
Govern a aquest parlament, i aprovar-ho aviat, encara que
al Grup Popular no li faci gràcia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Vivir en un estado conservador no genera el ambiente más
adecuado para que se introduzcan las reformas legislativas
que los tiempos demandan, los conservadores, la derecha,
bien sea en Madrid o bien en Baleares, por razones
substanciales tienen la limitación intelectual de no
comprender cómo se mueve la vida a su lado, y no puede
confiarse en la derecha para gerenciar cambios progresistas,
aunque sólo sea por definición. Y uno de los sectores en los
que más se nota la rancia dependencia intelectual y moral de
la derecha es en el de las relaciones familiares, en el sentido
más amplio de la palabra.
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No entienden de otras letras que no sean las de cambio, por
eso, todo lo que represente dinero, sí que les interesa, prietas las
filas, firme la demanda, no pierden un segundo, pero cuando se
trata de cuestiones personales, ya entran las calmas, hay que ser
reflexivos, hay que mirarlo poco a poco, etc.

Los grandes cambios que se han producido en derecho de
familia en nuestro país, se han hecho con el voto en contra de
la derecha, del Partido Popular, recuerden lo que sucedió con
la reforma del Código Civil del año 1981, digo 81, no digo
1881, sino 1981, introdujo en España los procedimientos de
separación y divorcio, el Partido Popular votó en contra, en
contra. Todo se ha tenido que hacer con el voto en contra del
Partido Popular, todos los grandes cambios. Cambiaron la
camisa azul por la corbata amarilla, pero cuando se trata de
relaciones familiares, siempre les aflora la auténtica naturaleza.

Y ¿qué sucede en la España de Aznar? En la España de
Aznar, Aznar no ha ahorrado ningún obstáculo para impedir
redactar una ley de uniones estables de parejas, lo ha impedido
de todas formas, como ha podido. Por eso ha tenido que ser una
autonomía, en concreto Cataluña, la que el 30 de junio de 1998,
aprobó, junto, y eso es importante, con el Código de Familia su
ley 9/1998, la primera ley de uniones estables de pareja.

Hay un aforismo jurídico que dice que el derecho sigue a la
costumbre cojeando, que primero se enraízan las costumbres y
llega un momento en que el legislador no tiene más remedio
que positivarlas en leyes. Si se trata de costumbres basadas en
relaciones personales, y el legislador es mayoritariamente de
derechas, no hay ni siquiera cojeo, como vamos a ver, hay que
esperar a que venga un legislador progresista.

Por lo que respecta a nuestra autonomía, temas como el
presente, está claro que para la derecha no son ninguna
prioridad, porque todo aquello que suponga proteger a quienes
se encuentran en una situación social de debilidad o
desigualdad, no tiene interés. En cambio, a mi grupo sí que le
parece algo importante que en las Islas Baleares se regulen, por
ley autonómica, las uniones estables de parejas. Y tanto es así
que hace meses iniciamos la tarea de estudiar el tema y preparar
una proposición de ley al respecto, porque no queríamos
limitarnos a presentar ante el Parlamento una réplica de la
legislación de otra comunidad autónoma, como era el caso de
la catalana, que tiene algunas limitaciones que no es el caso de
ir detallando ahora, puesto que no se trata de aprobar, en este
trámite, la ley, sino solamente debatir sobre su toma en
consideración.

¿Qué nos dice la experiencia? En el anterior período de
sesiones defendí la necesidad de llevar a cabo una
modificación puntual de nuestra Compilación de derecho
foral, mi grupo presentó una proposición de ley por la que
se exigían el consentimiento del cónyuge no propietario de
la vivienda familiar para efectuar actos de disposición sobre
la misma. Lo recordarán, se traba de una propuesta sencilla,
que afectaba a un único artículo y cuya necesidad era
defendida desde la Comisión Europea, pasando por nuestro
derecho común, todas las autonomías de nuestro entorno
más cercano, expertos que intervinieron en la redacción de
la Compilación, sectores sociales progresistas, todo el
mundo, excepto la derecha. Pues bien, el Partido Popular se
negó, en aquel momento, a acabar con la situación injusta
que viven principalmente las mujeres en nuestros días, y
votó en contra. Y es que donde no hay ladrillo y cemento,
no hay urgencia.

Y la proposición de ley que presenta hoy el Partido
Socialista PSM; en el artículo 11, por lo que respecta a las
parejas heterosexuales, y en el artículo 28, por lo que se
refiere a parejas homosexuales, se adapta a la situación de
las uniones de hecho, lo que mi grupo propuso que se
hiciera para los matrimonios de vecindad civil de Baleares,
la protección del cónyuge no propietario de la vivienda
conyugal. Se imaginan que el PP, el Partido Popular, la
derecha en definitiva, puede votar a favor de esta
proposición de ley si votó en contra de aquella otra que eran
tan, tan sencilla y que era tan demandada por la sociedad, y
la envió al cementerio de una comisión que se ha reunido,
supongo que habrá cobrado las dietas, pero no sabemos qué
más ha hecho. Y me parece que al paso que vamos,
acabaremos la legislatura sin que se haya hecho nada al
respecto y quedando, en este caso, las mujeres
principalmente, en una situación de desprotección, gracias
a la labor y al empecinamiento del Partido Popular, como ya
hemos dicho antes.

Pues bien, si se votara a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley y llegara a
aplicarse, podríamos encontrarnos con que la protección de
la vivienda en las parejas de hecho sería superior a la que
dispondrían los matrimonios casados bajo el régimen foral
balear, no es que me parezca mal que exista esta protección,
que la considero necesaria y absolutamente recomendable,
pero habría una discriminación respecto de esas otras
parejas. Nos encontramos con una paradoja, una paradoja
propia de la inactividad, como hemos dicho, del Partido
Popular.
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Por lo que se refiere al contenido de la proposición de ley,
ya hemos dicho que es un trasunto de la ley catalana, no voy a
entrar a analizarlo porque ya se ha hecho alguna introducción
al respecto, y no creo que sea éste el trámite ni tampoco el
tiempo de que dispongo, bastante para ello, sin embargo,
porque somos partidarios de que se llegue a una regulación de
la situación de las uniones estables de parejas, nuestro grupo
votará a favor de esta proposición de ley que se nos presenta,
porque estamos de acuerdo con la filosofía genérica que
sustenta esta proposición, aunque discrepemos de alguno de los
aspectos. Somos conscientes de las dificultades que tendría
pretender llevar a buen término en esta legislatura la ley que se
propone, ya que, pese a que parece regular la cuestión menor de
nuestro derecho civil, significa un auténtico terremoto en
nuestro derecho privado, afecta al derecho de familia, tiene
efectos patrimoniales de gran importancia, afecta al derecho
sucesorio, etc., etc., por eso, quizás los catalanes cuando
presentaron esta ley, cuando la aprobaron, la aprobaron junto
con una gran reforma del derecho civil, pero la mayor dificultad
para el buen fin que tiene esta proposición de ley, para que
salga aprobada, incluso si sale aprobada, la mayor dificultad
que tendrá, será que todavía, hasta el mes de junio, hay una
mayoría conservadora que nos haría perder, probablemente, la
oportunidad ni nos metíeramos a legislar, de mejorar las
relaciones sociales en nuestra comunidad. 

Por eso, creo que el voto, favorable o negativo, sobre todo
tiene un alto valor simbólico, es importante que los ciudadanos
sepan dónde está cada cual y cada quien, quién esta a favor de
esta filosofía cuanto menos y quien está en contra de esta
filosofía, ésa es la importancia del voto que se va a emitir aquí.
Se va a ver quienes están por un progreso en las relaciones
sociales, y quiénes van a estar en contra. Probablemente, los
mismos que en el año 1981, insisto, 1981, votaron en contra de
la Ley de separación y de divorcio, probablemente votarán hoy
también en contra de esta normativa.

Esta normativa podrá ser mejorada, sin duda, en la comisión
correspondiente, porque no regula, realmente, todas las
situaciones de convivencia de hecho con que nos podemos
encontrar en la actualidad, hay muchas que quedan fuera, que
quizás no sea conveniente que se incluyan en esta ley para
poder darle a esta ley el objetivo que realmente requiere,
precisa y que tenga un resultado acorde con la filosofía que
tiene como base.

Hay otra serie de situaciones que yo creo que son
interesantes que se regulen, quizás no dentro de esta ley, pero
sí quisiera dejar constancia de que hay una serie de situaciones
de convivencia, actividades de convivencia o situaciones de
convivencia no calificables de more uxorio, es decir no basadas
en una relación de pareja, en el sentido estricto de la misma. se
trataría aquí de situaciones, por ejemplo, de convivencia de
ayuda mutua, aquéllas en que las relaciones de convivencia
entre dos o más personas en una misma casa, sin constituir
familia nuclear, comparten con vocación de permanencia y de
ayuda mutua, los gastos comunes, el trabajo doméstico o las
dos cosas, tanto si la distribución es igual o desigual, como si
la carga económica sólo es asumida por una persona, y el
trabajo doméstico por otra. Son situaciones con las que nos
iremos encontrando próximamente en los tiempos venideros,
sobre todo por la carestía de la vivienda, ya digo, no creo que
sea una cuestión a tratar dentro de esta ley, pero es una de estas
cuestiones que conviene tenerlas en cuenta para futuros
proyectos o proposiciones.

Así también, otra situación es la de acogimiento de personas
mayores, cuando se acogen personas mayores por una serie
de personas sin parentesco en línea recta, en línea directa -
es más correcto-, aunque sí colateral, más o menos lejana,
por razones de compañía. Como puede verse, los nuevos
tiempos nos obligan a pensar como legisladores en nuevas
soluciones, en el bien entendido de que las cuestiones de
derecho de familia, mal que pese a la derecha, son
importantísimas, tanto para la sociedad como para el
individuo, y merecen nuestra atención aunque no sean suelo
edificable. Gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Ferrando, té vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. L'existència a la nostra societat de diferents formes
de convivència distintes al matrimoni, és una realitat cada
vegada més estesa i més admesa; a més, recentment, es
constata també entre la societat un creixent interès cap a una
regulació d'aquest tipus de convivència, sobretot i molt
especialment per a aquelles parelles que tenen  la
impossibilitat d'anar al matrimoni, com són els casos de les
parelles homosexuals. Això m'agradaria que quedàs ben clar
que el Grup Parlamentari Popular, és ben conscient d'això,
som valents, ho reconeixem, no hi ha cap por ni una a
reconèixer que això és així, fins i tot per a les parelles
d'homosexuals, voldria que tenguessin ben clar que no hi ha
cap problema, som ben conscients que és necessària una
regulació d'aquest tema.

Però, així i tot, també som conscients que malgrat és
necessària aquesta regulació, fer-ho no és fàcil, és molt
complex. Per diferents motius, i crec que avui aquí, tots els
diputats i les diputades que m'han precedit, vénen, en certa
manera a donar-me la raó, he sentit quaranta mil coses
diferents des de punts de vista diferents, per una part, em
sembla que era la Sra. Bover, que no s'ha de regular tot
conjuntament, perquè és un totum revolutum i que s'ha de
distingir, s'han de tenir en compte les homosexuals i les
heterosexuals; però ara, a part, el Sr. Diéguez ens diu que
hem de tenir en compte també determinades matèries,
determinades parelles; quan a nivell el Grup Parlamentari
Popular presenta una proposta, és criticada perquè ho
contempla tot sense fer distincions, uns altres diuen que
s'han de fer distincions, és complex i és difícil. 
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A part d'això, per diferents motius, i és que no hi pot haver
una identitat d'efectes entre els matrimonis i aquestes diferents
situacions, això no ho diu el Partit Popular, ho diu la
jurisprudència, la doctrina, fins i tot la proposta del PSM ho
recull, m'he llegit les propostes a nivell nacional del PSOE i
també ho recull, però també som conscients que maldament no
hi pot haver efectes idèntics al matrimoni, mai poden conduir
aquests efectes diferents a discriminacions, d'això també en
som totalment conscients, no pot ser així.

També és complex pels diferents tipus de relacions que
existeixen, aquí ja s'ha dit, parelles homosexuals, parelles
heterosexuals, parelles de convivència mútua i els diferents
efectes jurídics que s'han d'associar a cadascun d'aquest tipus de
relacions. És complicat per les matèries jurídiques que afecten,
aquí s'ha parlat: successions, dret de patrimoni..., és a dir que hi
ha tota una sèrie de matèries, de branques jurídiques que han de
ser revisades i analitzades per tal d'adequar aquesta normativa
a la realitat. Una d'elles precisament, i és la que més ens afecta,
perquè aquí hem de ser conscients, podem regular sobre el
nostre dret civil i no podem regular sobre altres matèries, ho ha
dit la Sra. Bover, no podem regular ni dret penal, ni dret
laboral, ni de seguretat social, és precisament la Compilació de
Dret Civil, que és molt bàsica. Llavors aquesta llei ha d'anar en
concordança -ho ha dit el Sr. Diéguez- a la Compilació de Dret
Civil. No poden anar separades, crearien situacions -les
persones que són juristes ho saben- totalment diferents i
podrien crear efectes diferents en situacions anàlogues.

I també és complicat perquè sobretot quan es regula aquest
tema s'han de tenir molt en compte els principis constitucionals
de seguretat jurídica, pel que deia abans, el principi d'intimitat,
i també el principi de llibertat individual. Hem de permetre que
aquelles persones que volen viure al marge..., m'estic referint
sobretot a les parelles heterosexuals, no a les homosexuals, com
ja he dit, que tenen vetada la possibilitat d'anar al matrimoni,
però aquelles persones que desitgen viure al marge de tota
regulació, s'ha de respectar també aquesta llibertat individual.
Per tant, conjugar aquests tres principis, crec que també s'han
de tenir en compte.

Per això nosaltres insistim, consideram que sí que
efectivament hi ha d'haver una regulació d'aquesta matèria,
però no de la manera en què avui ens ho presenta aquí el
partit nacionalista, el PSM. Sabem de la seva bona voluntat
i de la bona proposta que suposa, i del reconeixement que
això suposaria aquí avui aprovar això. Però no podem estar
d'acord perquè consideram que es parteix ja d'una base en
certa manera falsa o errònia, i és que l'exposició de motius,
i això es produeix perquè, com ja han dit abans aquí els
altres grups, és una còpia calcada fil per randa de la
catalana, talment, crec que no s'ha modificat ni un punt ni
una coma. Llavors parteix d'una base que sí hi ha a la
catalana, i aquí no ha passat, i creim que és important que
passi; i és, diu que aquesta llei es basa sobre la base de
l'aprofundit estudi jurídic que s'ha duit a terme, utilitzant
dades estadístiques fiables i de caràcter sociològic, i les
diverses solucions que ofereix el dret comparat.
Efectivament, a Catalunya ho varen fer, encara que aquí
també hi hagi molts diputats i diputades que se n'hagin rigut,
de ments expertes o ments privilegiades que hagin fet un
estudi o una anàlisi, és que resulta que a Catalunya ho varen
fer. A Catalunya es va crear tota una comissió que va
analitzar tot aquest tema, i va abordar la problemàtica des
d'un punt de vista molt ampli, s'ha parlat aquí. El mateix dia
que en el Parlament de Catalunya -i això sí que tal vegada
hi havia grups que estaven en contra- s'aprovava la Llei
d'unions estables de parella, també es duia el Codi de
família. Hi havia opinions en contra, en aquest tema, ho vull
recordar, consideraven que per ventura s'havia de dur tot
conjuntament, i per què s'excloïa aquest tema, altres
consideren que no. Llavors a Catalunya, després d'una
anàlisi efectivament, estudi sociològic, a part del jurídic,
que crec que és molt important, perquè feim una llei, però
es feia un estudi sociològic, un estudi d'estadístiques, i això
va conduir aquesta comissió que després es presentàs al
Parlament de Catalunya aquesta llei d'unió estable, i també
la del Codi de família.

Un poquet més tard es va plantejar també l'altra llei, la
de situacions convivencials d'ajuda mútua. Però tot això
damunt una base, com dic, d'anàlisis i d'estudis que aquí no
s'ha produït, i aquest és el motiu que nosaltres utilitzam, o
que fonamentam perquè avui diguem que no a aquesta
proposició de llei, perquè consideram que s'ha de fer aquest
estudi i aquesta anàlisi. I de fet, el Govern, amb el suport
naturalment del Partit Popular, ha considerat molt positiu
que ja s'hagi creat aquesta comissió d'anàlisi i estudi, que
treballarà molt paral•lelament amb l'altra comissió a què
feia referència el Sr. Diéguez, que analitza i estudia la
modificació de la Compilació, perquè de fet han d'anar
juntes, i és allà on nosaltres podem legislar; i consideram
que és molt positiu que s'hagi creat. Ja li dic, aquest és el
fonament pel qual avui direm que no. Però és que a part, per
entrar, i dic que és aquest el fonament perquè ara diré tota
una sèrie d'aspectes que no ens pareixen bé d'aquesta llei,
però sé que vostès em dirien que això es pot millorar en fase
de ponència, o que es poden presentar; però és que creim
que si aquesta humil persona que els parla ha pogut detectar
aquestes deficiències, imaginin-se vostès si els juristes en
podran detectar més. Jo ho he fet només des del meu poc
coneixement el que he pogut detectar, i a què ja qualque
diputat o diputada aquí ha fet referència.



6402 DIARI DE SESSIONS / Núm. 147 / 9 de març del 1999

Per exemple, en temes de successions, clar, com que és una
còpia literal de la catalana, ens fiquen aquí una figura jurídica
que nosaltres a la Compilació balear no tenim, que és la quarta
vidual en el tema de successions. No existeix aquesta figura
jurídica en el Dret Civil. Però, clar, com que l'han copiada de
la catalana l'han introduïda. No dic que estigui malament, però
crec que això no és manera de regular una matèria.

Després, per què, em pareix que ha estat el Sr. Balanzat que
no volen els grups homosexuals un tracte favorable;
efectivament, per exemple, en les parelles heterosexuals les
successions no es regulen, no sé per què. No sé per què hi ha
una regulació, que em pareix molt bé que existeixin les parelles
homosexuals, però no hi ha cap regulació en matèria de
successions en heterosexuals. En tema d'habitatge, ho ha dit el
Sr. Diéguez, no es pot produir. Com que copien de la catalana,
han posat el fet que no es pugui gravar ni aliar ni disposar
l'habitatge si no és amb el beneplàcit de la persona convivent.
Això no existeix en el nostre dret civil. Per tant, és necessari
que hi hagi aquesta reforma perquè també es produeixi.

El tema de l'acreditació, crec que ha estat el Sr. Balanzat
que ho ha dit. Efectivament en principi per tema de seguretat
jurídica crec que l'acreditació és molt important. A les parelles
d'homosexuals se'ls demana que hi hagi un reconeixement per
escriptura pública. En canvi, a les parelles heterosexuals se'ls
demanen dos anys. Però és que a més interpret que això, em
crea els meus dubtes, perquè resulta que les parelles que diuen
que volen conviure, però sense cap tipus de regulació jurídica,
passen tres anys..., és a dir si jo ara m'ajunt amb un senyor i no
vull tenir amb ell cap tipus de fermall, sinó que volem viure
lliurement, resultarà que com que he viscut tres anys amb ell,
ja em fan, vulgui o no vulgui, em fan parella amb ell. Clar,
mentre ens duim bé no hi ha cap problema, però els problemes
sorgeixen, i els que coneixem un poc els temes de família,
sempre sorgeixen quan hi ha separacions. Llavors resultarà que
jo amb aquest senyor que no vull tenir res a veure amb ell, però
com que hi he viscut tres anys, m'han fet parella, tant si vull
com si no vull jo tendré una sèrie d'obligacions. Creim que
l'acreditació -i això els ho dic no perquè jo sigui experta, sinó
pel que he llegit- molts de juristes demanen una millor
seguretat jurídica en el tema de l'acreditació, és a dir una
manifestació implícita que tu vols o no vols formar parella amb
aquella persona.

També tenim els nostres dubtes amb el tema dels requisits.
Per què a les parelles homosexuals se'ls reclamen més requisits
que no es reclamen als heterosexuals? Hi ha tota una sèrie de
requisits que la veritat és que no els entenc. Ells no poden
formar parella estable amb una altra persona, no poden tenir
uns determinats vincles familiars, cosa que per exemple els
heterosexuals sí poden tenir; crec que els exigeixen tota una
sèrie de requisits que sabem el perquè. Fins ara, com que
Catalunya ha estat el primer que s'ha avançat, no hi hauria
problemes amb el tema del dret interregional, però què passa -i
crec que si ara avui aquí, aprenent de l'experiència- si jo m'ajunt
amb un senyor de Catalunya? En el cas que ens presenta el
PSM no passaria res, perquè la normativa seria la mateixa; però
si jo m'ajunt amb un senyor d'Aragó, que ara crec que tenen
previst fer-ho, quin drets se'ns aplica? És que no està previst un
dret interregional, com que només demana veïnatge, llavors no
hi ha previst un possible dret interregional que pugui solucionar
aquests problemes.

Aquests, com els dic, són una sèrie d'aspectes que jo
humilment he pogut constatar, i que supòs que supòs que
ments expertes en podran veure més. Per aquest motiu
consideram que és molt positiu que hi hagi un estudi i una
anàlisi, i que després d'aquest estudi i anàlisi es faci la
proposta, i aquest parlament naturalment després millori.

No és una llei de mínims. Catalunya ho ha considerat
com el màxim, per tant no és llei de mínims. I quant a
valentia, els puc assegurar que avui aquí pujar i dir que sí
hagués estat molt més fàcil. Segurament demà sortirem als
diaris, avui aquí la derecha, com ja ens han dit, tal, diuen
que no a les parelles homosexuals, i serem més criticats. Jo
supòs que em donaran el premi aquests en contra perquè he
mantengut coses discriminatòries. M'haguera estat molt més
fàcil per a mi. Però si ho hagués fet, saps què hagués passat?
Afán electoralista del PP, que no creu, i ara ve aquí, i com
que e veu just a dos dies de les eleccions, per sortir-ne diu
que sí. I li dic que seria molt més fàcil per un motiu, perquè
vostès saben que parlamentàriament, pel temps que queda,
haguéssem quedat perfectament dient que sí, que li donam
suport, i com que no hi hauria possibilitat de ponència ni de
res, haguéssem quedat molt bé. Hagués estat molt més fàcil
i hagués estat molt menys valenta del que he estat ara aquí,
sortir i dir que sí, que no sortir i dir que no, creim que amb
fonaments per fer-ho.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala).

Torn de rèplica, Sra. Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Ferrando, segons vostè no n'hem endevinat ni
una, però tenim més moral que l'Alcoyano, i per tant
demanarem que es passi a votació aquesta proposta de llei.

Miri, és ben ver que tot depèn segons el caire com el
miris. Quin caire hem valorat nosaltres, el nostre grup? En
aquest cas, la possibilitat d'arribar a uns mínims, el que
proposam a la llei, i amb aquests mínims no només iniciar
un debat, que ja ho férem a l'any 94, sinó arribar a un
consens per tenir elaborada i aprovada una llei que regula
les parelles de fet, homosexuals i heterosexuals. Les
mancances d'aquesta llei ja les sabíem, les errates també ja
les havíem parlades; i així com ha dit el Sr. Balanzat, que ha
fet una anàlisi exhaustiva, cosa que agraesc, va ser aquesta
mateixa anàlisi, aquesta mateixa intervenció va ser un dels
debats del grup de joves i gais del PSM, però per ingenuïtat
-per part dels joves, no meva. Jo no som tan ingènua- va ser
fer una proposta de mínims, deim proposta de mínims,
pensant que es podria aprovar per unanimitat. 
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Amb aquest projecte de llei hem pretès reflectir una
demanda d'una majoria social, Sr. Balanzat, aposta està
bàsicament amb els plantejaments que he defensat, reflectir
demandes d'una majoria social, i en ares d'un possible consens,
pensant i tenint com a punt de referència aquest consens que
demanava. Durant diferents intervencions me pareix que s'ha
afirmat que s'hauria de diferenciar la regulació, o he entès, de
les parelles de fet heterosexuals de les homosexuals. No ho
creim nosaltres, que s'hagin de diferenciar. No es demana des
de cap col•lectiu una llei només de les parelles homosexuals. El
Sr. Miguel Ángel Sánchez, president de la fundació Triángulo,
va comparèixer davant la subcomissió de parelles del Congrés
de Diputats, i va afirmar i exigir que es demanava una llei de
parelles de fet, heterosexuals i homosexuals, no una llei
segregadora només per a homosexuals, ja que es fa feina des
d'aquests col•lectius en ares d'una d'igualtat, per una societat
justa, on ser homosexual o lesbiana no sigui res, ni res bo ni
dolent, no sigui res.

No basta només, com vostè ha comentat, Sra. Ferrando,
reconèixer un fet. Vostè ha reconegut que a nivell de societat de
les Illes Balears és acceptat i tenim un gran nombre de parelles
de fet, tant heterosexuals com homosexuals, però si aquest fet,
aquesta realitat, du una desigualtat, i la du, du també una
discriminació, que la du, s'ha de fer alguna cosa més que
reconèixer aquests fets. S'han d'intentar eliminar els elements
que provoquen aquesta discriminació, i és la proposta que hem
fet des del nostre grup, d'una manera pensam que humil, i
pensam que malgrat tengui unes mancances, com vostè ha
plantejat i com altres grups han plantejat, s'ha de tenir en
compte sempre com un punt de referència per poder fer feina
tots els grups parlamentaris.

Defectes de forma? Ho sabem. En ocasions, però, aquests
defectes de forma són importants, però quan parlam de defensa
d'uns drets humans aquests defectes de forma no s'han de passar
per damunt d'aquests drets. Tenim competència en Dret Civil,
com han plantejat, podem regular el dret de família i es pot
adaptar perfectament la Llei de parelles de fet en fase de
ponència al Dret Foral que vostè ha fet referència. No creim,
per tant, de cap de les maneres, i no hem de parlar ni de qui és
més valent ni de qui no és més valen. Pensam que és una
necessitat ja tenir una llei que reguli les parelles de fet, tant
heterosexuals com homosexuals, i aquí està la proposta (...) que
hem duit des del nostre grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sra. Ferrando, té
vostè la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Només dir que jo també li he dit
que valoràvem molt positivament la seva proposta. Ho he
dit. És que de vegades pareix que quan dic les coses, o no
m'explic bé o no em sent. Jo li he dit que li valoràvem molt
positivament, ho trobàvem molt positiu que presentàs
aquesta proposta. Quant a temes de valents, qui m'ha reptat
a ser valenta ha estat vostè, jo no ho he estat, ha estat vostè
qui m'ha reptat que sigui valenta; tothom ha donat per
suposat que es referia al Grup Parlamentari Popular.

Quant el tema de reconèixer el fet, està clar que no
només s'ha de reconèixer. I quant jo he fet referència a la
discriminació, és que efectivament, no s'ha de fer distinció
entre heterosexuals i homosexuals; però per una
discriminació, com vostè ha dit, crec que els que més
problemes poden tenir en tot cas són les parelles
d'homosexuals, que tenen vetada la possibilitat d'anar al
matrimoni, i aquest és un fet que reconeixem, i que deim
que no tenim cap problema per reconèixer-ho. El que posa
en dubte que nosaltres facem aquest reconeixement són
sempre els grups de l'oposició. I no em cansaré de repetir-ho
el poc que em queda d'estar en aquest parlament, és que no
tenim cap problema ni un, és que ens diuen a nosaltres, ens
atribueixen coses retrògrades i coses rares que (...). I la (...),
no basta només dir-ho, també s'ha de demostrar amb els
fets. No basta dir-se, perquè a vegades aquí hi ha molts de
grups polítics que van dient per tot, jo crec que ho han de
dir tant perquè no s'ho arriben a creure. Ser progressistes, no
basta dir-ho. Si a Espanya no tenim avui en dia, que és
bàsicament l'important, la normativa estatal, és la més
important, si no en tenim aquí a Espanya no és per mor del
Grup Parlamentari Popular, no és pels retrògrads de la dreta,
com han volgut suposar. No és per nosaltres.

Per tant, jo només el que li vull dir, continuu insistint: ho
valor molt positivament, i el no que li donam no és per un
simple no, és senzillament per fer exactament el que ha fet
Catalunya, un estudi i una anàlisi en profunditat, i després
ja vendrà a aquesta cambra i es millorarà per part de tots els
grups polítics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa
en consideració de la proposició de llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a unions
estables de parelles, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 29; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada aquesta presa en consideració.

I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la
sessió. Bones tardes a tots.
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