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de competències als consells insulars en matèria d'agricultura,
ramaderia, pesca i artesania.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa referència
a la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular, RGE núm.
767, d'atribució de competències als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura,
ramaderia, i pesca.

Veurem la proposta d'atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en
matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Es farà
també la defensa conjunta de totes les esmenes, tal com està
previst. I per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula la seva portaveu, Sra.
Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
primerament volia fer constar que retiram les esmenes 1876,
1877 i 1868, donat que les dues primeres consideràvem que les
comissions de les Illes Balears d'agricultura i d'artesania,
teníem una certa discrepància amb altres grups sobre qui havia
de presidir, però finalment donarem suport a les esmenes dels
altres grups parlamentaris, que milloren el text de la llei i, per
tant, retiram aquestes dues esmenes, 1876 i 1877; i la 1868
donat que en el darrer moment se'ns ha plantejat una esmena in
voce acceptada sobre els annexos i retiram aquesta esmena.

És evident que ja ho discutírem..., ja ho discutírem a la
presa en consideració d'aquesta llei de transferències de les
competències d'agricultura, ramaderia i pesca i artesania. És un
projecte de llei que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
considera que no hauria d'haver-se plantejat així, ja que com en
l'anterior i en totes aquelles que s'atribueixen les competències,
es transfereixen competències als consells insulars, es manté la
capacitat reglamentària i normativa en mans del Govern, i per
això també tenim una esmena en aquest sentit.

Igualment una altra de les raons són les esmenes 1871,
1870, 1872, de l'article 2, que és allà on igualment com
l'anterior explica les competències dels consells insulars que
nosaltres consideram que algunes de les que estan incloses a
l'article 3 haurien de passar a l'article 2 i, per tant, van
correlatives a les esmenes següents de l'article 3, que
consideram que s'haurien de llevar del Govern balear. La 1873
pensam que totes aquelles competències que es reserva el
Govern balear hauria d'incorporar un paràgraf final on es digués
que el Govern de les Illes Balears, en exercici de les anteriors
potestats, serveis i funcions, haurà de demanar acord previ
vinculant dels consells insulars. Donat que no estam d'acord
amb així com es reserva el Govern tantes competències, tants
de serveis i funcions, almanco que hi hagués coherència en el
sentit que els consells insulars haguessin de donar un acord
previ en exercici de molts d'aquests serveis o funcions que té el
Govern, i així ho hem posat a l'esmena que fa referència a
l'article 3, així com a l'article 5, que pensam que és un altre dels
aspectes on els consells insulars han de dir la seva a les
competències que queden en mans del Govern.

A l'article sisè pensam -ho deia abans- que els consells
haurien de tenir la capacitat normativa reglamentària, com hem
explicat en diverses ocasions, i a l'article 8, allò que feim amb
l'esmena 1878 és fer referència o posar una quantitat del cost
efectiu que hauria de basar-se en la realitat d'allò que realment
s'hauria de gestionar per part dels consells, i així parlam que
seria de 7.000 milions de pessetes que es transfereixen per a
l'any 2000 i que la distribució d'aquesta quantitat obeirà els
principis de producció agrària i de població agrària a cada una
de les illes. És evident que és una esmena que fèiem comptes
que fos per als tres consells insulars, però igualment si la
quantitat no pot ser de 7.000 milions només per als dos
consells, almanco que la distribució del cost efectiu sempre fos
en base a la producció agrària i a la població agrària de cada
una d'elles.

Per altra banda a l'article 8.2 proposam que la
quantificació..., seria una addició perquè la quantificació
anual dels fons europeus i espanyols siguin gestionats
directament per cada consell insular i així igualment ho
incorporam a l'esmena 1880, on parlam que es transferiran
el personal i els béns i drets afectats de l'administració
autonòmica; ho faríem a través d'una llei específica d'aquest
parlament, ja que hem viscut una vegada més per part del
Grup Parlamentari Popular un exercici d'allò que no ha de
ser una tramitació parlamentària: En ponència i en comissió
presentació d'esmenes in voce, aviat i corrent, sense saber
exactament què és allò que se'ns presentava i que canviava
substancialment els annexos d'aquest projecte de llei. 

En aquest sentit tant a l'esmena 1880 deim que tot allò
que s'ha de transferir es faci separadament d'aquest projecte
de llei, i a l'esmena 1867 de supressió dels annexos 1 i 2, ja
que realment no són els annexos originals del projecte de
llei, ens els han canviat en la tramitació parlamentària amb
diverses esmenes i fins i tot avui mateix amb una esmena
acceptada que incorpora una nova finca, quan parla de la
finca es Verger -El Vergel- que figura annexionada a la finca
la Granja i que sembla que constitueix una parcel•la
independent. Una vegada més fins al darrer punt, fins al
darrer tràmit, el Partit Popular encara ens presenta esmenes
i en aquest sentit allò més net seria la supressió d'aquests
annexos i la discussió prèvia amb els distints consells i
després la presentació d'allò que es transfereix a través d'un
projecte de llei.

Però volem mantenir finalment l'esmena 1869 perquè en
tot allò que fa referència a l'edifici la Roqueta, en el Consell
Insular de Menorca, no resta clar, segons la nova redacció
de l'annex presentat pel Grup Parlamentari Popular, com
queda la transferència i, en aquest sentit, parlam que es
transfereixi la titularitat de l'edifici anomenat sa Roqueta i
no allò que parla d'una part destinada a l'Administració
autonòmica.

I en aquest sentit acabaria la defensa de les esmenes i he
de recordar una vegada més allò que dèiem quan
plantejàvem la nostra posició en contra d'aquest projecte de
llei, ja que pensam que és una proposta que arriba tard, mal
feta, amb presses i que no correspon a allò que hauria
d'haver estat una transferència com cal de les competències
d'agricultura, ramaderia i pesca que encomana el nostre
Estatut d'Autonomia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, per fer la defensa de
tot el seu bloc d'esmenes té la paraula el seu portaveu Sr.
Gomila.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Un caramull d'esmenes que manté el
PSM en aquesta llei perquè entenem que el traspàs que es vol
fer en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca i artesania als
consells insulars no ve suficientment dotat ni genera la suficient
despesa que genera aquesta mateixa activitat dins el Govern
balear. 

L'exposició de motius d'aquesta llei ja no és la de les passes,
com la de les dotze exposicions anteriors, sinó que és una
justificació de perquè els consells insulars no poden gestionar
fons europeus, i l'únic que es fa és detallar en aquesta exposició
de motius i en cap cas se'ns ha donat -tot i que se'ns havia
promès- un informe jurídic sobre per què els consells insulars
no poden gestionar els fons que ens arriben de la Unió Europea,
i per açò en aquesta exposició de motius mantenim una esmena
de supressió, perquè nosaltres creim que els consells formen
part de la Comunitat Autònoma, en aquestes matèries són
govern de la Comunitat Autònoma i, per tant, poden ser
perfectament entitats pagadores i poden gestionar aquests fons
que ens arriben de la Unió Europea.

Una altra esmena, que ja és reiterativa en totes les lleis
d'atribució de competències, és que només es traspassen les
competències executives i de gestió i en cap cas les
competències normatives. 

Una altra qüestió és que el Govern balear va rebre una sèrie
d'esmenes del Govern de l'Estat que ara, quan traspassa..., va
rebre una sèrie de matèries de l'Estat, i ara quan es traspassen
aquestes competències aquestes matèries s'obliden i no es
donen als consells insulars, com és el tema d'habitatge rural, el
tema de cambres agràries, la planificació dels fons de la Unió
Europea i de l'Estat, com són els acotaments de les zones de
pesca, com són les confraries de pescadors, matèries que va
rebre de l'Estat espanyol i que ara no traspassa als consells
insulars i que nosaltres hauríem de tenir.

Per altra banda, volem que (...) una sèrie de competències
que es reserva el Govern de la Comunitat Autònoma i que
haurien de tenir els consells insulars, com pugui ser el tema
dels programes de la Unió Europea, que el Govern només
hauria de coordinar-ne l'actuació, i aquesta hauria de ser duita
endavant i programada des dels consells insulars. La
planificació de la investigació, l'ordenació pesquera... Tampoc
no entenem per què s'ha de reservar el tema de publicacions de
caràcter insular; nosaltres creim que publicacions és una cosa
tan poc voluminosa que si el Govern creu que les ha de fer ben
segur que trobarà alguna partida, però no té per què venir
reflectit en aquesta llei.

Per altra banda, una qüestió que ens ha preocupat, i que
per açò mantenim el vot particular a una esmena que va
presentar el Partit Popular a aquesta llei, és que les
resolucions que dictin els òrgans dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera en execució de les
competències delegades, no exhauriran la via
administrativa, i contra aquestes es podrà interposar recurs
d'alçada davant el conseller competent en la matèria del
Govern de les Illes Balears. Nosaltres creim que el conseller
no és més que el consell insular: el conseller és un càrrec
digitat, elegit pel president del Govern, mentre que el
govern dels consells insulars és elegit pels ciutadans i, per
tant, no entenem que hi hagi d'haver aquest escaló per
damunt el Ple o per damunt el president del consell insular
que sigui el conseller en aquest cas d'agricultura, ramaderia
i pesca. Si el Govern creu que una determinada actuació del
consell no és o no està d'acord amb la llei, el que ha de fer
és interposar un recurs contenciós administratiu exactament
igual que ho han de fer els ciutadans que creguin que s'han
vulnerat els seus drets, però en cap cas hi ha d'haver un
recurs d'alçada d'una decisió del Ple del consell o del
president dels consells insulars davant el conseller, no ja
davant el Govern ni davant el president del Govern, sinó
davant el conseller. Nosaltres creim que en aquest cas el Ple
del consell o el president del consell estan a la par amb un
conseller del Govern i, per tant, no hi ha d'haver un recurs
d'alçada per damunt aquests òrgans dels consells insulars.

Per altra banda hem presentat una sèrie d'esmenes als
annexos que fan referència als capítols econòmics. Aquesta
competència gestionada pel Govern balear genera les seves
despeses bàsicament a capítol 6 i a capítol 7, i el gruix
d'aquesta transferència als consells insulars està a capítol 1
i a capítol 2. Nosaltres creim que els consells insulars també
han de rebre les inversions i han de rebre el capítol 7 de
subvencions i per açò hem presentat incrementar aquests
capítols en el cas d'artesania, i sempre teníem en compte
que aquí hi havia el Consell Insular de Mallorca i, per tant,
la despesa en aquest cas hauria de ser menor, l'increment
hauria de ser menor, i proposàvem que s'incrementàs en 175
milions la dotació del capítol 7 d'artesania, 100 milions el
capítol 7 de pesca... Aquestes quantitats no són ni molt
manco la despesa que en aquests moments genera el Govern
balear, sinó que és un poc manco. Per tant, el Govern encara
es quedaria amb una sèrie de recursos per a inversions i per
a subvencions, però creim que el gruix hauria d'anar als
consells insulars. 
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Per açò també en el cas d'agricultura i ramaderia, en el
capítol d'inversions s'haurien de traspassar, com a mínim, 1.000
milions de pessetes als consells, i dic que aquesta no és tota la
quantitat que gestiona el Govern i 5.000 milions en el cas de
capítol 7, perquè creim que el Govern en aquests moments,
d'una competència que genera més de 7.000 milions en
despeses, només en transfereix als consells insulars, o en volia
transferir, si el Consell de Mallorca estigués d'acord en rebre
aquesta competència, uns 1.500 milions. Per tant, entenem que
no és traspassar unes funcions, una competència als consells,
sinó que, com a la competència anterior, l'únic que faran els
consells serà de gestoria, de tramitar papers davant el Govern
balear i creim que açò no incrementa el grau d'autogovern dels
consells, sinó que l'únic que fa és convertir-los en gestories.

Una darrera esmena perquè volem que els presidents
d'aquesta comunitat autònoma compleixin les seves promeses;
els tres que ha tingut aquesta comunitat autònoma durant
aquesta legislatura van dir que abans d'acabar la legislatura, és
a dir, que abans de dia 13 de juny o com a mínim abans de dia
15 de juliol, que probablement es constituirà el nou parlament,
els consells insulars rebrien la competència d'agricultura,
ramaderia i pesca. Aquesta llei proposa que aquesta arriba als
consells dia primer de gener de l'any 2000; per tant és un
incompliment flagrant de les promeses que s'han fet. Jo entenc
que açò a Mallorca té poca importància, però a Menorca s'ha
repetir i s'ha reiterat moltíssimes vegades, tant al sector com a
l'opinió pública en general, i nosaltres volem que el Govern
compleixi, que els presidents del Govern compleixin les seves
paraules i que atribueixin aquesta competència dins el termini
a què es varen comprometre davant la ciutadania i davant el
sector que a Menorca, en aquest cas, havia exigit i havia
reclamant moltíssimes vegades.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
seva portaveu Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
no podia renunciar avui, el darrer dia del Parlament, a defensar
la postura del Partit Socialista entorn a la transferència per -en
aquest cas- Menorca i Eivissa de la competència en matèria
d'agricultura, pesca i ramaderia perquè, bàsicament, i volia fer
aquesta defensa, des del Partit Socialista aquesta transferència
en concret i en aquest termini en què estam de legislatura marca
clarament una determinada manera de fer política i un clar
model de comunitat autònoma per part del Partit Popular en
front de la resta d'aquesta cambra.

La política institucional, la construcció de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, igual que la construcció de
models desenvolupats de descentralització, necessita tres coses
fonamentals per posar-se en marxa: la confiança entre les
institucions que conformen i dibuixen l'organigrama
institucional en una comunitat, la política dels acords i la
política de la corresponsabilitat i, per tant, atracar, a partir
d'aquests tres principis, els serveis als ciutadans, el que
s'anomena la subsidiarietat o la proximitat. 

Aquests tres conceptes, de confiança, de política
d'acords, de corresponsabilitat, d'atracar els serveis als
ciutadans, són tres qüestions que defineixen una manera
determinada de fer política, de fer una política més de
tolerància davant l'autoritarisme, de fer una política de debat
argumental utilitzant el Parlament davant l'autoritarisme, el
debat argumental davant l'imposició o no citar ni dir cap
argument que justifiqui els vots dels grups polítics aquí a
dins i, en definitiva, l'exercici de l'autoritat pel que nosaltres
optam, de convèncer a través dels fets, de guanyar a través
dels fets i de les paraules davant l'exercici del poder perquè
tenen més vots i així s'imposen.

De fet, ni confiança, ni acord, ni corresponsabilitat
marquen avui aquesta llei important de transferències als
consells insulars, i en aquesta cambra parlamentària hem
viscut en aquesta legislatura, malgrat la bona voluntat del
president d'aquest parlament o d'altres que estam treballant
per açò perquè estam convençuts que el Parlament és el lloc
del debat de les idees i on ens hem d'obligar a fer tota la
feina possible per convèncer el contrincant, perquè amb els
que encara creim que la política parlamentària, encara que
estigui en perill d'extinció en aquesta sala o en aquesta
comunitat, creim que val la pena plantejar-la. I encara que
sigui en aquest darrer debat ens agradaria escoltar
arguments per part del Partit Popular, perquè en el primer
debat que vam tenir sobre aquesta llei, el portaveu que va
sortir només en va citar un: "És un compromís electoral del
PP"; cap argument més, cap argument més. "Ni entram en
el contingut, ni entram en finançament, ni entram en res, és
un compromís electoral, tenim un títol, un llistat i afegim
una frase més". 

Crec que val la pena que aquest parlament profunditzi,
sobretot avui, en allò que significa aquesta competència,
aquesta transferència als consells insulars en matèria
d'agricultura. Què vol dir transferir una competència a una
altra institució? Transferir capacitat de decisió, si no feim
una delegació de gestió. Per tant, si deim "transferir una
competència" parlam de transferir capacitat de decisió, que
l'altra institució pugui decidir, en el marc d'una política
comunitària, en el marc d'una política de l'Estat, fins i tot en
el marc d'una política de la Comunitat Autònoma, que
respectam que existeixi -no en faltaria d'altra- però que dins
aquests marcs el consell insular participi en les decisions,
pugui prendre decisions. Clar! Quines són les decisions que
ens permet prendre aquesta llei? Damunt 8.700 milions que
aquest senyor decideix -el conseller d'Agricultura-
anualment a la nostra comunitat, el Consell Insular de
Menorca podrà decidir sobre la meitat de 330, perquè la
meitat és personal, i a Eivissa 321; un 10% -no arriba- és el
que ens permetrà decidir i fins i tot fent trampes, perquè la
meitat és personal i, per tant, també és inapel•lable la
decisió. Açò és tot el que aquesta llei ens transfereix,
capacitat de decidir, que no vol dir que no arribin més
doblers, només faltaria, que no arribassin més doblers!,
només faltaria!, però no els decidirem nosaltres. Per què açò
no és possible?, on són els informes jurídics que ens diuen
que no és possible? No n'hem vist cap, cap. L'Estatut ho
permet; existeixen esmenes presentades per tots els grups
que així ho demanen: plena potestat reglamentària per als
consells insulars en el marc de les polítiques generals
d'agricultura (...) en permetin decidir si ens transfereixen la
responsabilitat. 
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Si el Partit Popular no és capaç d'entendre açò, quina
comunitat autònoma podrem fer? La dels greuges comparatius
continus, la del vassallatge total al Govern i, per tant, la reacció
a la contra a construir una comunitat autònoma. I no se
n'adonen que anam amb el camí ben al revés? Per tant, ens
agradaria que ens argumentessin i expliquessin per què és
impossible en aquesta comunitat autònoma arribar a acords
sobre quines són les transferències i el contingut, per què no es
dóna capacitat de decisió als consells insulars, per què només
el tant per cent que arriba de recursos econòmiques no arriba ni
a un 10% del que gestionarà la conselleria i, fins i tot, els vam
dir i tenim esmenes respecte d'això: Si hom creu que hi ha fons
europeus que no es permeten repartir a priori feim una proposta
que és l'esmena 1809, que la Comissió Interinsular tengui no
només competències de coordinació sinó que les tengui de
gestió, que les tengui de decisió, que tots els fons que no es
puguin dividir els decideixin entre els tres consells insulars i el
Govern amb igual nombre de vots. És una proposta que
permetria als consells insulars saber què passa, per exemple,
amb els fons estructurals i com es reparteixen i s'inverteixen a
cada illa. Però, clar, açò són controls, açò és cedir poder perquè
és cedir informació, açò és cedir poder perquè vol dir cedir
capacitat de decisió i és allò que el Sr. Matas i el seu govern no
volen.

Per tant, estan creant un model de comunitat autònoma
totalment centralista perquè cada passa que feim en aquest
sentit perdem una oportunitat perquè les coses puguin ser d'una
altra manera, que les competències vulguin dir capacitat de
decidir en els consells insulars. L'Estat ho ha fet, amb les
comunitat autònomes, ho ha fet; hi va haver uns acords polítics
entre els dos partits majoritaris que van permetre a aquest país
passar d'un estat del més centralitzat a l'Estat de les autonomies
que tenim avui. Que podria ser molt millor?, segur, però s'han
donat passes, i quan la comunitat autònoma rep una
transferència té capacitat de decidir, encara que hagin d'anar a
Madrid a defensar les postures de la comunitat autònoma, però
participen en les decisions, i quan es reparteixen els fons
europeus la comunitat autònoma hi és, i diu, i sap, i tant si ho
sap! I nosaltres hem de ser menys? I tot aquest model aquí no
funciona ni pot funcionar? Està tot inventat, respecte a
relacions entre les diferents estructures, tot, tot, tot manco la
gasiveria que avui proposen aquí: que nosaltres facem de
gestoria al Govern. 

I que encara sigui una gran victòria aconseguir un edifici
singular, està molt bé, amb açò quedam. (...) al Partit
Popular de Menorca l'únic que els preocupa són els edificis
i les seus; el contingut, açò és un altre debat; repartir-nos la
misèria, açò...; ara, batallin pels recursos econòmics,
batallin per la capacitat de decisió i aprovin, com a mínim,
quatre esmenes que ens agradaria que anassin endavant:
Que els consells insulars tenguin plena potestat
reglamentària, ho permet l'Estatut. Que el cost efectiu es
reparteixi als consells insulars i passi dels 600 milions que
hi ha en aquest projecte de llei a 6.900; és una proposta;
quan vostès ens expliquin els nombres de la seva podrem
valorar-ho. I que en tot cas es creï una comissió interinsular
amb plena capacitat no només de coordinació sinó de gestió
de cadascun dels fons europeus i amb una composició que
asseguri la capacitat i el poder de decisió dels consells
insulars sobre una matèria que tenim transferida. A partir
d'aquí, a partir d'aquesta llei, els consells insulars assumim
un munt de responsabilitats importantíssimes que no podem
ni prioritzar ni articular i, per tant, és una farsa total que
feim als ciutadans, és una farsa total: assumim camins rurals
però no sabrem mai les prioritats del Govern entorn als que
seran a Menorca, mai. 

Creim que és necessari, encara que fos amb la darrera
llei d'aquesta cambra, que, a més que fossin capaços de
debat parlamentari, fossin capaços de fer una passa cap als
consells insulars, i en matèria d'agricultura seria un bon
acabament de legislatura i donaria un mínim de sentit i de
credibilitat al Partit Popular quan parla de comunitat
autònoma, de transferències, de descentralització i
d'autogovern; en definitiva, dubt que entenguin tan sols què
vol dir aquesta paraula, tots els dubtes del món perquè a
pràctica en general i concreta en aquesta llei ha estat
absolutament ben al revés. Per tant, esperam que el Partit
Popular sigui capaç d'argumentar, sigui capaç de convèncer
i, sobretot, sigui capaç de donar una passa un poc més
grossa a favor dels consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pels altres grups que
vulguin intervenir? Grup Parlamentari Mixt? Grup
Parlamentari Popular? Sr. Alejandro Pax, té vostè la
paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar quería dar cuenta de que los portavoces de
todos los grupos y para que tengan una redacción más
precisa y coherente solicito a los servicios jurídicos del
Parlamento una enmienda in voce sobre el anexo tercero,
que presento una copia.
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Nos encontramos hoy, último día de esta legislatura, ante la
propuesta de ley de atribución de competencias a los consells
insulares de Menorca y de Ibiza-Formentera de las materias de
agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Dicha ley, que está
muy bien diseñada y que está llena de contenido, consta -como
ustedes bien saben- de una exposición de motivos muy amplia
en la cual se especifica el porqué de muchas actuaciones y
formas de enfocar los diferentes epígrafes de esta propuesta de
ley que, como saben, al participar en ésta materia fondos de
diferentes administraciones, central, europea y autonómica,
tienen que tener un trato diferenciado y clarificador. Así mismo
consta de 10 artículos donde se van relatando las funciones que
se transfieren que, por cierto, son numerosas y con gran
contenido en relación a la agricultura, ganadería, pesca y
artesanía a los consells insulares de Menorca y de Ibiza-
Formentera. Por último esta ley contará también con diferentes
disposiciones adicionales y transitorias que completan el texto
y el contenido.

Para ir por partes, es por la normativa vigente -la
Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la Ley sobre
los consells insulares- así como por la voluntad de este
gobierno del Partit Popular dar contenido y autogobierno a las
administraciones e instituciones propias de cada isla, sin perder,
como es lógico, la configuración propia de las Islas Baleares.
Como ustedes saben, cuando se habla de agricultura en general,
nos tenemos que referir, por causa obligada, a la política agraria
común, a la PAC, que es la que emana las directrices i enfoques
básicos de cada área. Posteriormente es cada estado que
desarrolla estas directrices, junto con las comunidades
autónomas, que a su vez son éstas las que se encargan de
coordinar la política agraria común de las Islas Baleares.

Desde el punto de mira del conjunto de programas y ayudas
que financia o cofinancia la Unión Europea o el Ministerio de
Agricultura, nos encontramos con diferentes escenarios, que
por normativa -que quede claro, por normativa- nos obligan a
actuar de determinadas formas, y que en general es el siguiente:
cuando intervienen fondos europeos -creo que dará explicación
a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos- en
los que intervenga el Fondo Español de Garantía Agraria, el
FEGA, y los organismos pagadores, se podrán tramitar y
gestionar por parte de los consells insulares, pero la resolución
y el pago se los reserva el Gobierno balear, indicando que la
fiscalización y la intervención de los propios consells insulares
será asumida por este organismo pagador. Lo mismo ocurrirá
con las ayudas derivadas del documento único de
programación, el famoso Docup, actualmente en vigencia.

Con los temas de ordenación pesquera, que son una materia
atribuida a las comunidades autónomas, pero que no tienen
carácter propio, sino que son ordenadas de acuerdo con la
legislación básica del Estado, se procederá a una delegación a
los consells insulares, lo mismo que con lo relacionado a los
fraudes agroalimentarios, ya que afectan a la política del
conjunto del Estado español,  con normativa definida y
ordenada por las directrices de la Unión Europea. Así doy
explicación un poco a las enmiendas que han presentado, y el
porqué de este contenido y de este borrador de ley que hoy se
aprobará.

Con respecto al resto de funciones, las cuales considero
de amplio contenido y amplio calado, son transferidas a los
consells insulares de Ibiza y Formentera y al de Menorca,
las cuales en síntesis relato a continuación: programas de
asistencia, asesoramiento y capacitación; organización de
cursos de capacitación; programas de investigación y
experimentación agraria; la organización, la planificación y
la ejecución de campañas fitosanitarias y de saneamiento
ganadero; las ferias y certámenes agrícolas y ganaderos; los
programas de sanidad animal y mejora genética; el control
lechero; los consejos reguladores y cualquier otro tipo de
protección territorial de los productos agroalimentarios. A
esta última cabe una mención especial, debido a que podría
haber sido una ley individual de traspaso de competencias,
como así figura en el artículo 39 del Estatuto de Autonomía.
En materia pesquera, los cultivos marinos, los viveros y los
acuarios; las licencias de pesca deportiva y submarina; los
cursos y el marisqueo; los registros y estadísticas agrarias;
y en cuanto a temas de infraestructura, que tienen una gran
repercusión, destacan los caminos rurales, la electrificación
rural y los regadíos. Por último cabe señalar también que los
consells insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera
tendrán la facultad de encargar a la empresa (...) la
realización de los trabajos que le puedan ser encomendados.

Una vez dicho el porqué y la defensa de esta proposición
de ley, me gustaría comentar con respecto a las enmiendas
presentadas. Sobre el artículo primero, la capacidad
normativa y reglamentaria, nosotros no podemos dar el voto
favorable, debido a que sería ilógico en una misma
autonomía tener en el propio territorio tres zonas donde se
puede aplicar diferente normativa, como  se explicó en
ponencia y en comisión. Y además que afecta a la actividad
de la economía, y siguiendo el propio Estatuto en su artículo
39, relata las capacidades de planificación y de
coordinación, es decir ejecutivas y de gestión. Con respecto
al artículo segundo, las enmiendas presentadas, está claro
que en las materias delegadas será poder coordinar y
planificar criterios, que sea el propio el propio Consejo de
Gobierno de esta comunidad autónoma el que reglamente al
efecto. Me refiero a materias delegadas, no transferidas.
Tampoco es coherente incluir vivienda rural, cámaras
agrarias, y otras enmiendas presentadas que, o están
asignadas a otras consejerías, o habrá leyes específicas que
las regularán. En cuanto a temas de pesca, he querido
explicar que el propio Estatuto de Autonomía en su artículo
11 y apartado 12 relata las leyes que son básicas del Estado,
y por tal motivo no se pueden transferir.
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Con respecto al artículo tercero, no se pueden aceptar ni
cambios ni sustituciones, debido a que se fundamenta, como he
dicho antes, en las directrices que emanan de la política agraria
común; y ya he explicado con relación en la exposición de
motivos la normativa que hay vigente. Quiero recordar aquí lo
que es y significa el organismo pagador, que depende
directamente del FEGA. Con respecto a temas de pesca, ya he
explicado con el tema de la legislación básica estatal que existe.
En el artículo 5 han presentado algunas enmiendas, no se puede
admitir ninguna, ni sustitución ni supresión, ya que la redacción
del articulado de esta propuesta de ley es clarificadora, y
considero que a mayor abundamiento significa mayor claridad.
En el artículo 6, con respecto a la capacidad reglamentaria
normativa, que también se pide y que he explicado
anteriormente, no quiero reiterar al respecto. En su artículo 7,
en la relación de las comisiones interinsulares, no se puede
hacer ningún cambio, porque creo y considero que queda bien
clarificados y bien definidos el objeto y las funciones que
tienen dichas comisiones, y quién las integra.

Con respecto al famoso artículo 8, que es el coste efectivo,
ya he explicado que en la exposición de motivos de esta
propuesta de ley (...) correctamente, cuáles, qué motivo y qué
destino son los correspondientes al coste efectivo de esta ley, y
cuáles se pueden transferir, y cuáles se pueden delegar, todo
ajustándose perfectamente a la normativa vigente, tanto
europea como nacional como económica. No entiendo lo que ha
dicho el Sr. Gomila, como siendo miembro de un grupo
numeroso en este parlamento, cuando un correligionario o un
miembro del mismo partido, pero de otra isla, dice en
determinados medios de comunicación que las islas de
Menorca, Ibiza y Formentera han salido muy beneficiadas, y él,
contrariamente, presenta enmiendas que dicen lo contrario.

La exposición de motivos considero que es el eje básico de
esta ley, en el cual se especifican todos los argumentos de los
porqués de este proceder con respecto a los fondos europeos y
a los fondos estatales, no se puede suprimir ninguna parte, ya
que lo demandaban diferentes enmiendas en ese dictamen, ya
que es fundamental para explicar el porqué y el desarrollo de
esta ley, los motivos por los cuales se delegan y se transfieren
las funciones y los fondos. En el anexo primero las cantidades
aparecidas en este dictamen son las que se ajustan a las leyes y
a la normativa de rango superior, o de las administraciones de
donde provengan los fondos de la Unión Europea y el MAPA.
Yo creo que es aventurado cuando ustedes, da la impresión de
que sin encomendarse a nadie, ni a Dios ni al Diablo, quieren
modificar las legislaciones vigentes de rango no legislativo por
este parlamento, manteniendo o incorporando partidas
económicas en las cuales no se puede aceptar. Y casi
finalizando, a la Sra. Barceló, que por último ha intervenido,
hablaba de compromisos acogidos; yo creo que en el trámite de
ponencia y comisión -que, por cierto, ella no estaba presente-
se dieron las explicaciones oportunas que correspondían, y
porqué se ha establecido este borrador de ley.

Por otro lado, creo que usted no se ha leído, no ha entendido
lo que dice la ley, sobre todo su exposición de motivos, donde
se refleja claramente el porqué y la tramitación de los fondos
europeos. Y por último, decirle que muchas veces en cada...,
cuando ha dicho que yo ya le había dicho muchas..., perdón,
repito: que en otras ocasiones ya le había comentado que las
prioridades en las actuaciones de caminos rurales,
electrificación y regadíos las pondrá el consejero propio de
cada isla, que las trasladará en la correspondiente comisión, en
la cual estará presente el consejero del Gobierno balear y el
consejero de la otra isla que acepta las competencias, en este
caso Ibiza y Formentera.

Para finalizar, considero que la ley que hoy
aprobaremos, y que se ha debatido en los trámites de
ponencia y de comisión, es correcta, y cumple los objetivos
que los ciudadanos de las islas de Menorca y de Ibiza
Formentera necesitan. Considero además que acercar la
administración al administrado es obvio y necesario en las
cercanías del siglo XXI, sobre todo las personas que viven
del sector primario y en el sector primario. 

Y por último, considero que el compromiso que había
asumido el presidente de esta comunidad en su discurso de
investidura, con la aprobación de esta ley se cumple al cien
por cien. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin tornar a
fer ús de la paraula? Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Pax ens ha dit que aquesta
llei tenia molt de contenido y autogobierno. Jo li vull dir que
de contenido, ben poc, almanco contingut econòmic, perquè
de 8.000 milions que gestiona el conseller d'agricultura,
ramaderia i pesca del Govern de les Illes Balears, només en
traspassarà 600 als consells insulars. Per tant, el contingut
econòmic d'aquesta competència deixa molt a desitjar. I
després ens diu autogobierno. Miri, Sr. Pax, que el Ple del
Consell Insular de Menorca, el Ple del Consell Insular
d'Eivissa, o el president del Consell Insular de Menorca o el
president del Consell Insular d'Eivissa prenguin una
resolució, i aquesta pugui ser recorreguda en alçada, no
davant el Govern ni davant el president del Govern, davant
el conseller del Govern de les Illes Balears; si vostè creu
que açò és autogobierno, nosaltres evidentment creim que
no, que els recursos del Ple o del president, o els recursos
que s'hagin fet del que hagi dictat el president del Consell,
s'ha de fer davant la jurisdicció contenciosa administrativa,
i no davant un conseller del Govern balear, que açò és una
dependència clara i directa dels consells al Govern, no al
Govern, a un conseller del Govern. Que una resolució que
dicti el president o el Ple del Consell pugui ser recorreguda
en alçada davant un conseller del Govern, a nosaltres no ens
sembla que açò sigui autogobierno.

Després ens diu que l'ordenació pesquera no es pot
transferir perquè està dins l'article 11.12 de l'Estatut, que en
el marc de les competències bàsiques de l'Estat, si pertoca
als termes que aquesta estableixi, correspondrà al Govern,
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el
desenvolupament legislatiu i execució de les matèries
següents. Açò és el que diu aquest article 11, que
efectivament al punt 12 hi ha ordenació pesquera. I vostè
ens diu que per açò no es pot transferir. Però és que resulta
que a l'article 11.2 hi ha règim local, i ho gestionen els
consells insulars, Sr. Pax; i a l'article 11.13, el següent de
l'ordenació pesquera, hi ha activitats classificades, i també
ho gestionen els consells insulars; i resulta que ordenació
pesquera no es pot transferir? Sr. Pax, nosaltres creim que
sí, i a més vostè ens dóna la raó, perquè en aquest article 11
de l'Estatut d'Autonomia hi ha matèries que ja les gestionen
els consells insulars, i per tant ordenació pesquera és una
més d'aquest article, i que també es podrien transferir.
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Quant a si Mallorca ha sortit perjudicada, miri, el que va fer
les manifestacions és conseller del Consell Insular de Mallorca,
i efectivament devia dir açò, però jo ho vaig dir de Menorca,
perquè creim que el Govern es reserva una quantitat de recursos
que haurien d'anar als consells insulars; es reserva gairebé tota
la competència, perquè es quedarà, de 8.000 milions, ja li he dit
abans, se'n quedarà 7.400. Per tant, es queda tota la
competència, i el que ens transfereix als consells insulars són
els papers, la gestió, la burocràcia, i ells es reserven les
subvencions, les inversions, i nosaltres açò també ho volem per
als consells insulars, Sr. Pax. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres li havíem demanat al Sr.
Pax arguments, no una redacció sobre la llei. La sabem llegir,
sabem què posa, i per tant demanàvem que argumentés per què
defensava aquests continguts. I el Sr. Pax ens llegeix un gran
llistat de possibilitats que tenim, que podem fer, des de camins
rurals, podem fer tot un munt d'inversions, podem decidir sobre
quaranta mil coses; açò sí, sense comptar amb cap duro, perquè
dels doblers que se'ns transfereixen, només podem decidir sobre
240 milions de pessetes. I què ens diu el Sr. Pax? Diu "nosaltres
direm què volem, y lo trasladaremos al Gobierno". I per açò
volem la transferència? Açò vol dir decidir?, i hem de tornar a
venir al Govern que ens doni autorització cada vegada? I
nosaltres som responsables de mantenir totes les
infraestructures i totes les inversions sense poder decidir sobre
el global de la Conselleria; i hem de venir aquí a trasladarlo al
Gobierno. Açò no és autogovern, ni és capacitat de decisió. I
açò no són transferències; açò són simples delegacions, que li
han canviat el títol. No podem decidir, més que 240 milions de
pessetes; açò, el mateix quasi que el Govern gasta en la diada
autonòmica. Home!

Per tant, aquí, d'alto contenido, i de gran calado, res. I és
més, després no ens digui a hora d'argumentar per què no es pot
transferir als consells insulars la capacitat reglamentària, que
se'ns digui la por que cada territori tengui un reglament
diferent. Açò ens recorda el principi del debat del pas de l'estat
franquista a la democràcia, la por de la desmembración del
Estado, y de la unidad del Estado. Són tres illes totalment
diferents, i som capaços de tenir unes normatives diferents
sense que passi absolutament res. Només faltaria! Per tant,
podem ser diferents, mantenint i formant part dins una
comunitat autònoma que tingui un disseny de política, igual que
l'Estat d'aquest país respecte de la Unió Europea. No passa
absolutament res, no tenguin por. La confiança en les
institucions, i que la gent compleix les normes, i que la gent
compleix les directrius, i que la Unió Europea, l'Estat, la
Comunitat Autònoma podrà anar marcant quina és la directiva
en política agrària. Ara, que el marge de decisió que dóna
plantejar i prioritzar inversions, als consells insulars se'ls deixi
participar. És que fins i tot hem arribat a plantejar esmenes en
què només demanam la participació directa dels consells
insulars en la gestió d'aquests fons, i fins i tot açò ho neguen,
sense argumentar ni demostrar que no és possible. Per tant, no
accepten de cap de les maneres que els consells insulars tenguin
transferències en el sentit ple de la paraula, que vol dir capacitat
de decidir, sin traslados al Gobierno.

Per tant, demanam que per favor replantegin la capacitat
reglamentària per primera vegada en aquesta comunitat.
Donin alguna passa, i deixin que cada illa es pugui
desenvolupar agràriament com vulgui, i com cada illa
decideixi, dins el marc de la política agrària europea. Si
vostès són capaços avui de negar açò, estan totalment
deslegitimats per parlar de consells insulars. Llàstima que
el flamante candidato de Menorca no sigui aquí, perquè
vertaderament amb açò i amb aquest debat se li tanca la
boca en tota la campanya electoral de dir una paraula a
favor del consell insular que pretén presidir. Que calli per
sempre més; no ha començat a parlar, però evidentment és
que li lleven tots els arguments, si avui aquí no fan una
passa envant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alexandre Pax, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Consumiendo mi turno de
contrarréplica, tendré que decir en general que tengo que
comentar que las alegaciones que han presentado los grupos
de la oposición realmente apenas modifican el contenido de
la ley, las materias que se transfieren y las que se delegan.
Por otro lado lo que sí que han venido haciendo dichos
grupos, sobre todo en Menorca, antes de la fecha en que se
trató en la Comisión Técnica Interinsular, creo que el 4 de
enero pasado, es atemorizar a los administrados y difundir
demagogia barata, sobre todo en el tema económico. Frases
como "de los 8.000 y pico de millones que maneja la
Consejería de Agricultura sólo llegan a Menorca 300",
tengo que recordar que es absolutamente falso, y ya se lo
hemos dicho en diferentes ocasiones. Es falso, tanto l la Sra.
Barceló, que ha repetido hoy, como el Sr. Gomila, que
también lo ha repetido, saben perfectamente que a Menorca,
que a las islas menores en particular, llegarán muchos más
fondos de la Unión Europea, y hay un procedimiento a
seguir, y se ha explicado perfectamente en la exposición de
motivos. No se puede pagar los fondos europeos desde el
Consell Insular, hay un organismo pagador al efecto, y está
claro que no podemos hacerlo.
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Comentando lo que dice el Sr. Bosco sobre que en el
artículo 11, creo que son epígrafes 12, y que había también dos
o tres actividades en ese mismo artículo, como pueden ser las
actividades clasificadas o el régimen local; sabe perfectamente
que el ámbito de aplicación de estas actividades clasificadas se
rige exclusivamente para una isla, el régimen local más aún. Lo
que está claro que en ordenación pesquera, en la cual hay una
ley básica, que tiene las competencias el Estado, y que no se ha
transferido a las comunidades autónomas, que quede claro que
no se pueden transferir; se pueden delegar pero no se pueden
transferir.

Y por último, decirle a la Sra. Barceló, le he explicado hace
un momento en el atril que la capacidad de decisión de los
consells insulares se mantendrá, se ampliará; he dicho que
sobre todo en temas de infraestructuras, y con estas palabras le
he dicho: electrificación rural, caminos rurales y regadío, los
consells insulares, el conseller respectivo decidirá qué obras y
qué inversiones se pueden hacer en cada isla. Está clarísimo, y
así lo pone la ley, y creo que es una disposición que lo pone.
Está clarísimo que los consells insulares decidirán lo que tienen
que hacer, dónde se tiene que hacer, y la cuantía económica que
se tiene que gastar.

Y ya para finalizar, como diputado de a pie, por decirlo de
alguna forma, que no pertenezco a la Mesa, me gustaría decirle
al Sr. Matas que los ciudadanos de estas Islas Baleares, de
nuestras islas, con los compromisos con creces asumidos, con
creces llevados a cabo, se tendrá en cuenta próximamente.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr, Diputat. Sra, Portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té inconvenient que facem la
votació agrupada de les seves esmenes? Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista? Grup Parlamentari Socialista?,
agrupades?

Idò per ordenar el debat, suspendrem la sessió cinc minuts,
ordenarem les votacions, i tocarem abans de fer la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores i senyors diputats. Els portaveus han fet
arribar a aquesta presidència, cosa que agraesc, la decisió que
puguem fer la votació de totes les esmenes en bloc d'una
manera conjunta, i després passarem a votar els articles de la
Llei, que és breu.

Per tant, votam totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, fent referència que l'esmena
1868, 1876, 1877 han estat retirades. Votam, idò, les
esmenes 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1878, 1879 i 1880.

Vots a favor d'aquestes esmenes presentades per
Esquerra Unida?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

Passam a votar, també en bloc, totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i que són: 1757, 1758, 1759, 1760, 1761,
1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780,
1781 i 1782. Inclourem també el vot particular a l'article
2.2, de modificació per l'esmena 1835, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor de tot aquest bloc d'esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista: 1801, 1802, 1803, 1804, 1805,
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 i 1814; vot
particular a l'article 3, al final, de recuperar "sense
perjudici" i "organismes", i les esmenes 1799 i 1800.

Vots a favor de tot aquest bloc, es volen posar drets?
Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes aquestes esmenes.

I passam a votar ara la llei, la proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i
artesania. Volen votació separada?



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 151 / fascicle 6 / 29 i 30 de març del 1999 6711

Votació del títol de la proposició de llei.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 27 abstencions. Queda
aprovat el títol de la proposició de llei.

Votació de l'article primer.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article 1.

Article 2.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article 2.

Article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda aprovat
l'article 3.

Article 4.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Repetirem la votació. Sr. Diéguez, continuam amb votació
separada. Votació de l'article 4.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por parte de este grupo puede ser votación
conjunta hasta el artículo número 9, inclusive.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l'article 4, article 5, article 6, article 7, article 8 i
article 9.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queden
aprovats tots aquests articles: 4, 4, 6, 7, 8 i 9.

Votació de l'article 10.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 17; 10 abstencions. Queda
aprovat l'article 10.

Votació conjunta de la disposició addicional primera i
segona.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, cap; 27 abstencions. Queden
aprovades les disposicions addicionals primera i segona.

La resta de disposicions addicionals les podem votar
conjuntament?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, la cuarta y la quinta.

EL SR. PRESIDENT:

La disposició tercera queda sense contingut. Votam la
disposició addicional quarta i cinquena.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 48; cap en contra; 10 abstencions. Queden
aprovades les disposicions addicionals quarta i cinquena.

Disposició addicional sisena.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 6; 21 abstencions. Queda
aprovada la disposició addicional sisena.

Disposició addicional sisena bis.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 27 abstencions. Queda
aprovada la disposició addicional sisena bis.

Disposicions transitòries primera i segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 48; cap en contra; 10 abstencions. Queden
aprovades les disposicions transitòries primera i segona.

Disposició transitòria segona bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 27 abstencions. Queda
aprovada la disposició transitòria segona bis.

Disposició derogatòria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; cap en contra; 27 abstencions. Queda
aprovada la disposició derogatòria.

Disposició final primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 16; 11 abstencions. Queda
aprovada la disposició final primera.

Disposició final segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 10; 17 abstencions. Queda
aprovada la disposició final segona.

Disposició final tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 6; 21 abstencions. Queda
aprovada la disposició final tercera.

Exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Votació de l'annex 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda
aprovat l'annex 1.

Annex 2.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda aprovat
l'annex 2.

A l'annex tercer es tendrà en compte el document signat pels
grups parlamentaris als efectes d'incorporar les dades registrals
de les diferents finques, tal com queda reflectit en aquest
document que s'ha fet arribar a aquesta presidència. Votació de
l'annex 3, amb aquesta observació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; 1 abstenció. Queda aprovat
l'annex 3.

Finalment, en aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, procedirem a la votació
computada de forma separada els parlamentaris elegits per illes.

Illa d'Eivissa i Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 8; en contra, 5.

Illa de Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 7; en contra, 6; cap abstenció.

Illa de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 15; 1 abstenció.

Aquesta presidència entén que s'acompleix la majoria
necessària. Per tant, queda aprovada la Llei d'atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i
artesania.

Es faculten els serveis jurídics del Parlament per fer les
correccions i modificacions necessàries per tal que
l'esmentada llei tengui una redacció coherent.

V.- Informe anual de la Comissió de Peticions de l'any
1998 i de la part corresponent de la present legislatura de
l'any 1999.

I passam a darrer punt de l'ordre del dia: Informe anual
de la Comissió de Peticions de l'any 1998 i de la part
corresponent a la present legislatura 1999. 

Supòs que tots els diputats tenen coneixement d'aquest
informe, o volen que en donem lectura?

Per tant, deman a la Cambra la conformitat a l'esmentat
informe. Es pot donar per aprovat per assentiment? S'aprova
per assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

I arribats a aquest punt, acabat el darrer ple d'aquesta
legislatura, els deman, per favor, que em permetin, senyores
i senyors diputats, que d'una forma sincera em dirigeixi a
vostès amb unes breus paraules per dir-los: Fins sempre. 

Crec sincerament que, amb independència dels
posicionaments polítics de cadascun i dels diferents
esdeveniments que han tengut lloc durant aquesta
legislatura, ara podem fer un balanç satisfactori dels quatre
anys i subratllar el mandat amb la signatura de deure
complert. Deure complert en les iniciatives legislatives que
han arribat a aquest parlament per iniciativa de l'Executiu.
Deure complert per la feina desenvolupada per les
iniciatives legislatives i de control per part de tots els grups
parlamentari. 

Com a president vull agrair la col•laboració de tothom
per facilitar-me la tasca de conduir els debats, i d'una
manera molt especial als portaveus de cada grup i del
Govern. 

I per als membres de la Mesa vull tenir unes paraules
també de respecte i d'agraïment. Crec que per damunt de
totes les nostres diferències ha primat el sentit institucional,
amb posicions obertes i dialogants. Les decisions s'han pres
sempre sota els criteris de la imparcialitat i l'objectivitat, i
una bona prova d'açò és que entre els centenars i centenars
de decisions que pren la Mesa, les vegades que hem hagut
de recórrer al vot personal es podria comptar amb els dits
d'una mà.

Senyores i senyors diputats, la democràcia, que ens va
elegir com a diputats, no ha de ser només una forma
política, l'hem de convertir en una forma d'entendre la vida.
En l'exercici de qualsevol responsabilitat ens haurem
d'enfrontar al dilema que hem viscut en la vida
parlamentària, és a dir, l'equilibri entre la llibertat d'opinió
i la disciplina, un equilibri que ha de ser generós,
intel•ligent i operatiu. Sense disciplina un grup cau
irremeiablement en l'anarquia, i sense llibertat d'opinió es
converteix en un grup fanatitzat i cec al servei de qualsevol
tirania. 
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Ésser disciplinats però lliures, o lliures però disciplinats,
sembla que és la fórmula més adient. Aquesta és la gran lliçó
que m'agradaria que haguessin tret d'aquests quatre anys de
pràctica parlamentària i que ens ha de guiar sempre per complir
d'allò més els nostres deures ciutadans i, si s'escau, l'honorable
tasca que el joc democràtic ens pugui assignar a cada un de
nosaltres en un futur.

Durant quatre anys aquest parlament ha tengut la paraula per
delegació directa dels ciutadans. Fins ara hem estat tots
nosaltres, senyores i senyors parlamentaris, els que hem parlat
en aquest parlament. A nosaltres ens toca ara callar. Deixem,
idò, que acabat el mandat de quatre anys de representació que
la societat ens va encomanar, siguin els ciutadans els que tornin
a parlar. Ells tenen la paraula i desig de tot cor que ho facin
amb el llenguatge més diàfan que els dóna el sistema
democràtic: el vot. Per açò vull encoratjar perquè ho facin amb
total llibertat i amb plena responsabilitat.

I a tots vosaltres, companys de mandat, només us vull
demanar que sapigueu perdonar si he tengut qualque mancança,
que ben segur que n'he tengudes, però us he de dir que hi he
posat totes les meves millors intencions. I en nom de tots els
membres de la Mesa vull convidar-vos a un sopar de germanor
i desitjar a tots salut i llarga vida. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

S'aixeca la sessió.
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