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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí Sra. Presidenta, Margalida Capó substitueix el Sr. Marí
Calbet.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Manuel Jaén en lugar de Antonio Pastor.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Francina Armengol substitueix Lluïsa Dubon.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es produeixen més substitucions.

Continuació de l'elaboració del Dictamen del Projecte de
llei RGE núm. 2640/02, d'avaluacions per a la protecció del
medi ambient a les Illes Balears.

Passam idò al debat únic del punt de l’ordre del dia, relatiu
a la continuació del dictamen del projecte de llei RGE núm.
2640/02 d’avaluacions per a la protecció del medi ambient a les
Illes Balears. Per tant, passam a l’article 30 que s’hi manté la
següent esmena: la RGE núm. 3413 de modificació del Grup
Parlamentari Popular.

Per defensar aquesta esmena té la paraula, és l’esmena 3413,
té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé la diferència bàsicament és que
el projecte de llei demana que el comissari o comissaris per a
l’enquesta, en cas que s’hagués de fer, designats per l’òrgan
substantiu ho han de ser de comú acord amb l’òrgan ambiental.
Nosaltres al llarg de tot el projecte hem defensat la competència
i per tant, la responsabilitat de l’òrgan substantiu i és amb
aquest que volem que radiqui la responsabilitat de la
designació de comissari o comissaris, sense perjudici que hi
hagués un informe o escoltat l’òrgan ambiental, però de cap
manera de comú acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el seu portaveu el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Jo crec que el portaveu del PP ha explicat bastant bé la
discrepància, girant un poc la truita el punt de vista de
perspectiva efectivament si realment hi ha un procés
d’enquesta pública perquè un projecte o un pla pot ser des del
punt de vista ambiental conflictiu. Aleshores creim que és
bastant lògic que l’òrgan substantiu hagi de posar-se d’acord
amb aquest òrgan ambiental que ha detectat aquesta necessitat,
aquest potencial perill perquè es tiri endavant tot el procés
d’enquesta i designació de comissariat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buades. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el seu portaveu el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Presidenta. Sr. Buades, no, però allò que
apuntaré és que en la mateixa línia pensam que el que és
dificultós amb els comissaris i sobretot els comissaris nomenats
de part com aquest que es pretén des de qui ha de decidir el
garantir el màxim d’objectivitat. Sembla que dins un equilibri de
p oders tots els que hi pugui haver de contrapesos per garantir
l’objectivitat o el caràcter de l’expert, que és un altre element
que preocupava al Partit Popular i que nosaltres compartim,
quedarà més garant it amb aquesta entesa i la conseqüència de
la seva inexistència és que hi haurà una comissió d’enquestes
a la d’aquests comissaris addicionals. Per tant, pensam que és
positiu que hi hagi aquesta entesa a l’hora de posar el
comissari, crec que això ajudarà a donar el màxim
d’independència en aquest comissariat de l’enquesta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Altres grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el seu
portaveu el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta i molt breument. És a dir, no
acceptam aquesta esmena perquè suposa retallar i no concretar
les funcions del comissari. També impedeix l’entrada
d’institucions imparcials i representatives com és la Universitat
i com són els colAlegis professionals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cànoves. En torn de rèplica Sr. Huguet? No hi
ha més intervencions i per tant, passam a la votació d’aquesta
esmena 3413 del Grup Parlamentari Popular.
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Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació de l’article 30.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 6, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 31, 32, 33, 34 i 35 no s’hi mantenen esmenes. Per
tant, passam a la votació dels articles 31, 32, 33, 34 i 35...

EL SR. LLETRAT:

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí...exacte. Repetesc seria, 31, 32, 34 i 35 perquè l’article
33 ha quedat sense contingut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra cap, abstencions 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 36 s’hi manté la següent esment RGE núm. 3400
de supressió del Grup Parlamentari Popular. Passam al debat
d’aquesta esmena i té la paraula el seu portaveu Sr. Huguet. És
l’esmena de supressió 3400 del Grup Parlamentari Popular, 3400.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Aquesta esmena, ara no recordava, és una esmena
que surt una mica de la discussió sobre avaluació d’impactes
i s’emmarca en la distribució de competències en els consells

insulars a partir de la nova Llei de consells insulars, en el sentit
de poder delegar al consell executiu, el ple del consell, la
competència per a la declaració definitiva quan hi ha
discrepàncies. Nosaltres demanàvem que açò es suspengués
perquè no pensam que açò hagi d’estar en tot cas aquí sinó que
ha de ser un acord de ple quan hi ha o no consell executiu o no.
És a dir, ni en el moment del projecte de llei ni en aquest
moment es sap si tots els consells tendran per exemple consell
executiu. Per tant, no ens sembla que sigui sistemàticament una
qüestió que s’hagi d’incloure en aquest projecte de llei, en tot
cas hauria d’estar a l’acord de ple o com a previsió de les
competències que es poden delegar en el consell executiu en
els corresponents reglaments dels consells insulars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Grups que vulguin intervenir? No hi ha
intervencions... perdó Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
PSM- Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reconeguem que encara estam
improvisant i avançant poc a poc respecte de com ha d’anar
evolucionant la nova estructura dels consells insulars, però en
la idea de l’analogia, estones pens que compartida amb el Partit
Popular, estones pens que no, d’analogia amb un caràcter
governamental amb un ple, que ve a ser un mutatis mutandis
Parlament, amb una altra conjuntura, fent un control i la
normativa bàsica. Mentre que l’executivitat en el Govern la du
aquest consell executiu o un consell de govern insular, la
veritat és que aquesta mateixa analogia és la que pretén aquest
article 36, quan dóna al Govern la capacitat de salvar la
discrepància o al ple del consell en la tradició, la inèrcia d’allò
que era l’Administració local, però que d’alguna manera surt a
camí d’aquesta nova percepció del consell, dient no, més que
el Parlament del consell, que sigui el govern del consell que és
el consell executiu. 

Reconeguem que el ple del consell no és un Parlament, per
tant, és un poc complexa la relació, però pensam que el màxim
èmfasi en el caràcter executiu del govern dels consells insulars
hi hem de seguir insistint, mentre que el caràcter representatiu,
el caràcter de control, de reglament, de la normativa marc s’ha
de mantenir en el ple. Per tant, per analogia amb allò que fa el
Consell de Govern creim que és lògic i raonable que sigui
delegable al consell executiu. Per tant, si té majoria del ple, que
sigui el consell executiu el que resolgui aquestes discrepàncies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de rèplica té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:
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Moltes gràcies. Jo no vull passar per l’esquerra al Partit
Socialista de Mallorca en qüestions de nacionalisme i
autonomia dels consells insulars, el que li vull posar de
manifest o reiterar és des del meu punt de vista, que no ha de
ser el Parlament de les Illes Balears i a través d’aquesta llei,
qüestió de sistemàtica, li repetesc, qui ho manifesti. És a dir, la
discussió no és la que vostè m’ha atribuït, jo la puc compartir,
allò que dic és que aquesta facultat ha d’estar en mans d’allò
que vostè ha anomenat el Parlament dels consells i per tant, ha
de ser allà on s’ha facultar el poder-ho delegar o no al consell
executiu. Aquesta és l’única discrepància que jo voldria que
vostè comprengués i tal vegada si la comparteix puguem
suprimir aquest paràgraf d’aquest article.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament sent el Govern de la
comunitat el que pot dissoldre la competència, sembla raonable
que el seu anàleg insular, que és el consell executiu, ho pugui
fer en el cas conseqüent. La llei no s’atreveix a fer-ho
directament, d’entrada perquè no hi ha cap llei que atribueixi de
moment competències directes al consell executiu, són per
delegació. Per tant, segueix atribuint amb una prudència que
nosaltres li lloam al ple, per tant, al Parlament si m’apura seguint
la inconseqüència d’aquest paralAlelisme aquesta atribució, però
sí donant-li l’oportunitat de què faci allò que és anàleg a allò
que fa el Consell de Govern i que és delegar-ho al seu propi
Govern que és el consell executiu. Per tant, des d’aquesta
lògica nosaltres donam suport a la redacció inicial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, podem passar a la votació d’aquesta esmena 3400.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació de l’article 36.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 6, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 37 s’hi manté la següent esmena RGE núm. 3399
de supressió del Grup Parlamentari Popular. Pel debat d’aquesta
esmena 3399 té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Huguet... 

(Remor de veus)

Bé, efectivament mirant l’informe de ponència sí que ens
consta aquesta esmena 3401 d’edició del Grup Parlamentari
Popular per si vol fer la defensa de la mateixa Sr. Huguet? La
3401. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, la retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:

La retiren. Passam com deia a l’article 37 que s’hi manté
l’esmena següent la 3399 de supressió del Grup Parlamentari
Popular. Per la defensa de la mateixa té la paraula el seu
portaveu el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. Presidenta. El projecte de llei atribueix a la
declaració el mateix valor de les seves clàusules que és de valor
i eficàcia, que la resta de clàusules de l’autorització. Creim que
açò distorsiona absolutament la competència i l’exercici de qui
ostenta la responsabilitat de resoldre. Per tant, no estam
conformes amb la determinació del projecte i demanam la seva
supressió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grups que volen intervenir? No hi ha més intervencions.
Passam a la votació d’aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació per tant, de l’article 37.

Vots a favor?

Vots en contra?
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No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 9, en contra 6, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 38, 39, 40 i 41 no s’hi mantenen esmenes. Per
tant, passam a la votació d’aquests articles 38, 39, 40 i 41.

Vots a favor?

Unanimitat.

A l’article 42 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3408 de
modificació del Grup Parlamentari Popular. Per debatre aquesta
esmena 3408 a l’article 42 té la paraula el seu portaveu Sr.
Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, és una esmena purament tècnica de substituir la
numeració de l’article citat. No té major defensa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grups que vulguin intervenir? 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

És una correcció tècnica de com ha quedat l’articulat,
substituir article 45 per article 44. Això jo crec que ho deixaria
després en mans dels lletrats el repàs del conjunt de la llei
perquè estam en aquest nivell. Vull dir que no hi ha debat
possible, és una correcció purament tècnica. En repassar
finalment la llei ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

En tot cas passam a la votació d’esmena 3408.

Vots a favor?

Sr. Buades té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

És que crec que això no es pot votar, per això deia que això
és una correcció de si això toca dir-se article 45 o 44 i s’hauria
de deixar en mans de la presidència de la comissió i del lletrat
perquè en repassar el text  que vagi a ple s’ajusti perquè
aparentment té raó el Partit Popular i tots ho compartim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquesta presidència entén que quedaria
incorporada per a la seva correcció per part del lletrat.

Podem passar així a al votació de l’article 42.

Vots a favor?

Unanimitat.

Als articles 43 i 44 no s’hi presenten esmenes. Per tant,
passam a la votació d’aquests articles 43 i 44.

Vots a favor?

Unanimitat.

A l’article 45 s’hi manté l’esmena següent RGE núm. 3407
d’edició del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la
paraula el portaveu Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És obvi que les infraccions que es
considerin molt greus pensam que han d’estar en coherència en
què els efectes significatius també molt greus en el medi
ambient, perquè si no es deixa absolutament en mans de
l’apreciació de l’instructor el fet d’entendre que les infraccions
són o no molt greus, de la manera que està redactat. És per açò
que volem que la pròpia llei sigui la que obligui que es valorin
o no, com a significatius molt greus els fets que puguin ser
objecte d’infraccions qualificades d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels diferents grups? Per part del Grup
Parlamentari PSM- Entesa Nacionalista té la paraula el seu
portaveu el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo diria que és el contrari, em
sembla que és a l’inrevés, el Partit Popular dóna un element de
discrecionalitat a la valoració o necessitat o no d’una infracció
molt greu. Tal i com està establerta el supòsit es diu que
començar una obra sense avaluació d’impacte ambiental, si
havia d’estar-hi sotmesa, és ja una infracció molt greu. El Partit
Popular introdueix un element que té un element de
discrecionalitat, no d’arbitrarietat i és que s’ha d’afegir que ha
de tenir efectes significatius molts greus sobre el medi ambient.

Es suposa que quan hem establert aquesta necessitat
d’avaluació d’impacte ambiental era perquè hem valorat que
valia la pena que hi hagués aquest estudi i d’alguna manera el
fet d’haver-ne prescindit, la llei ja raona que és una infracció
molt greu. El mateix fet de valorar d’1 a 10 a 240.000 a 2.400.000
euros, el marge és gran, de sanció que pot suposar aquest fet,
ja dóna que si la infracció, millor dit si l’atemptat és molt greu hi
haurà una reacció diferent de si no ho fos. Cosa diferent i em
perdonarà Sra. Presidenta, en el fil d’aquesta argumentació
apunti, que és cert que pareix que hi ha una llacuna a l’article i
és quan aquesta actuació del particular compti amb
l’autorització de l’òrgan substantiu. 
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És a dir, és un element que n’hem parlat en ponència, però
no l’hem resolt i és que el supòsit contempla que s’hagi
començat sense avaluació d’impacte ambiental i no distingeix
quan es té autorització de l’òrgan substantiu de quan no es té.
Sembla que per part d’un promotor privat, de bona fe o no de
bona fe, però que demana els permisos a l’òrgan substantiu i
aquest els hi dóna quan hauria d’haver demandat l’avaluació
d’impacte ambiental i no ho ha fet, sembla que el supòsit de
cara al privat ha de ser diferent. Jo crec que encara hi hauria
d’haver alguna possibilitat d’aproximació en aquest sentit
perquè suposa que la infracció ha de ser diferent i en tot cas hi
ha d’haver una infracció pròpia de l’òrgan substantiu que dóna
una autorització sense avaluació d’impacte ambiental quan era
preceptiva, que tampoc contempla aquest capítol 4 de
disciplina. Però en qualsevol cas respecte d’allò que és la
filosofia de l’esmena del Partit Popular nosaltres ja expressam
el nostre vot contrari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el seu
portaveu el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

En part amb els mateixos arguments, però crec que aquest
article s’ha de llegir en relació a l’article 4 sobre nulAlitat, quan
hem aprovat per majoria que diu que: incórrer en un indici de
nulAlitat de ple dret, l’autorització o aprovació de qualsevol
projecte o programa que es doti sense observar el procediment
d’avaluació que regula aquesta llei, quan es puguin exigir. És a
dir, que aquí volia fer un projecte, pla o programa i ho fa, sense
haver obtingut l’autorització equival a què ha de tornar a
començar de zero. Per coherència amb això, es tipificava si es
vol dir així, en aquest article 45 com a infracció molt greu en una
proporció de 10 a 1, segons la importància que tengui, aquesta
multa, aquest infracció. 

És a dir, qui no tengui tot allò que ha de tenir, l’autorització
que ha de tenir, directament passa a ser una infracció molt greu
i això vol dir que els primers moments d’aplicació de la llei,
aquesta tipificació d’infracció com a molt greu farà que
promotors privats i públics s’hagin d’adaptar molt ràpidament,
que no hi hagi una llacuna legal interpretable en termes de
discrecionalitat, és a dir, que és molt greu ambientalment perquè
es veu molt o perquè té uns efectes diferits al llarg del temps.
Això és intent de ser molt poc discrecional i sí molt clar, molt
d’anar a l’arrel del problema i dir qui no tengui això no presentat
i autoritzat evidentment ja entra dins el supòsit de molt greu.

I allò que diu el Sr. Alorda, jo crec que té bona part de sentit
allò que argumenta, tot i que jo també diria que evidentment
quan s’obri un expedient d’aquest tipus pot afectar no només
a promotors privats sinó també a promotors públics, hi pot
haver responsabilitat compartida i té una frase final aquest
article i diu: “quan l’òrgan substantiu sigui el promotor del
projecte, la disciplina, la potestat sancionadora l’exercirà
l’òrgan ambiental”, en la qual cosa d’un expedient d’infracció
així, evidentment hi pot haver subjectes diferents, públics i
privats com a afectats. I efectivament, l’òrgan substantiu no

s’hauria de sancionar a ell mateix, sinó que seria l’òrgan
ambiental qui ho faria i ho podria de fer d’una manera
completament diferent respecte un promotor privat amb el
mateix projecte. Evidentment no és el mateix que un promotor
privat executi o tiri endavant un pla o un projecte sense cap
tipus d’autorització pública, que no que ho faci amb unes
quantes autoritzacions públiques sense tenir l’ambiental.
Evidentment aquí hi ha la funció de l’òrgan ambiental que hagi
de sancionar en aquest cas i discriminar qui tenia més
responsabilitat quan es compartida entre el sector públic i el
privat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest i els altres és..., en
el procediment sancionador una de les discrepàncies més
importants, a part d’aquesta de contingut al llarg de tot el text
del projecte de llei. Jo vull recordar que la competència en
matèria de medi ambient és estatal i que nosaltres estam parlant
dels procediments, aquesta llei recordin no només l’article 4
sinó l’1, l’objecte és regular els procediments, d’acord? I vostès
el que em diuen és que un senyor que no segueixi un
procediment, a més de no poder solucionar els errors
administratius, article 4, li posaran tan si és un particular com
un públic que hagi començat les obres i no hagi fet l’avaluació
d’impacte, ho diré en pessetes antigues, entre 40 milions com
a mínim i 400 milions com a màxim, d’acord? I que a més hi ha
llibertat per dir si té o no té efectes significatius, és a dir, no
està graduat. 

A més els vull recordar que una granja per exemple, de 150
porcs, pot ser objecte d’una multa com la instalAlació industrial
de producció elèctrica, per exemple, de combustible nuclear. Tal
i com ho feim queda absolutament en mans de l’Administració
mediambiental, si per exemple el promotor fos una altra
Administració, Indústria, posar multes com aquestes. Em
sembla demencial, perquè no estam exercint competències
mediambientals sinó procedimental de l’avaluació de projectes,
plans i programes, que és allò que tenim a les Illes Balears com
a les altres comunitats autònomes.

Per tant insistesc, val la pena reflexionar i efectivament
forçar que els promotors i les administracions que han
d’autoritzar facin el necessari i hi hagi un procediment
sancionador, però em sembla exagerat allò que es pretén fer
d’aquesta manera i mitjançant aquest projecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el seu portaveu Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el més important és que
efectivament hi ha uns determinats supòsits allà on es demana
l’avaluació d’impacte ambiental, jo crec que hem d’anar
avançant cap a una situació a la qual no es prevegi el sistema,
no es prevegi el supòsit gairebé de què quan es comenci un
projecte, jo diria que qualsevol projecte amb una certa
incidència ambiental, que no tenguin els permisos adequats, al
final estam parlant de què hagi tramitat aquesta avaluació
d’impacte ambiental.

Per tant, en contra de l’esmena, perquè al final l’esmena el
que diu és establir que tengui incidència ambiental, la qual cosa
dóna un marge de discrecionalitat molt gran. De totes maneres
en ús de la paraula i intentant precisar allò que m’ha contestat
el Sr. Buades. Jo tenc clar que quan el promotor comenci, com
que el promotor és una Administració pública que toca conèixer
aquesta informació més que qualsevol particular, compartim i
hem comprés aquest darrer incís que diu que l’òrgan ambiental
serà el que tramitarà l’expedient. Però el nostre supòsit que
creim que és una llacuna, si el promotor privat, per tant, no és
el segon incís, té una autorització de l’òrgan substantiu, el
supòsit li segueix sent d’aplicació, perquè el supòsit és que es
comenci un projecte que està sotmès a avaluació d’impacte
ambiental sense tenir-ne. Clar, si un té un permís de l’òrgan
substantiu hauria de saber..., nosaltres no veim la mateixa
gravetat, ni molt menys, que algú que té el permís de
l’Administració i es pensa, o no s’ho pensa, però com a mínim
té una cobertura formal, un certa legalitat de com està actuant
amb tots els permisos administratius, es sancioni igual que
aquell que ha començat a les braves. 

Per altra banda, fins i tot diria que hi hauria d’haver una
infracció que no està tipificada d’aquell òrgan substantiu que
doni un permís sense avaluació d’impacte ambiental, quan ell
toca saber que és preceptiu. Jo crec que aquí hi ha un bot que
no tenim resolt i que encara ara, si fos possible, seria
interessant aclarir-ho, perquè allò que podem compartir amb el
Partit Popular, baldament no és el seu supòsit, és que aquella
persona que tengui autorització per fer una activitat la faci,
s’inclogui aquest element de disciplina perquè no tenim
l’avaluació d’impacte ambiental quan té un permís públic. Jo
crec que aquí sí que, com a mínim, s’hauria de matisar el
supòsit. En canvi, aquell que pareix que pretén l’article 45, que
comença a les braves, tan si és públic com si és privat, el segon
incís ve a dir també sigui públic, però en qualsevol cas si
comences a les braves tens una multa, perquè és l’única manera
de prendre seriosament aquest requisit de l’avaluació d’impacte
ambiental. Ara hi ha d’haver diferència evidentment, si té una
cobertura ja administrativa, o si no la té. Senzillament no crec
que sigui un error, crec que és una llacuna que s’hauria de
resoldre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per tancar aquesta qüestió per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Faria un petita intervenció. Bé, jo estic content que el Grup
Popular malgrat parli de procediments, cregui que sigui normal
que hi hagi un procediment sancionador quan s’atreveix en
aquest procediment, crec que és un avanç. És a dir, les lleis en
aquest nivell necessiten de totes les parts i una part de la llei és
la capacitat de disciplina perquè sinó no són lleis creïbles des
del punt de vista de què seran operatives en la realitat.

Evidentment la redacció d’aquesta infracció molt greu
d’aquest capítol està orientada sobre el principi de precaució
ecològica, com que els danys ambientals moltes vegades es
millor que no passin, aleshores hi ha un principi de precaució
que diu: si tu vols actuar mitjançant plans, programes o
projectes, alerta perquè si ho fas a la brava sense cap tipus
d’autorització com que és mal ambiental allò que pots causar i
pot ser gran, abans que passi ja t’ho tipificam com una cosa
que en principi pot ser forta. I hi ha una gradació, com deia el
Sr. Alorda en la primera intervenció, de 10 a 1. Evidentment
nosaltres pensàvem que dins aquesta gradació de 10 a 1 hi ha
espai perquè l’Administració, bé l’òrgan substantiu en el cas
del privat o bé l’Administració ambiental si és un projecte
emparat per algun tipus de permís d’alguna Administració
pública s’arbitrés aquest diferencial. Ara, tampoc no veuríem
malament que se buscàs avui alguna frase, algun matís que
permetés precisar això, que no és exactament igual anar per les
braves, com a promotor privat, que fer-ho amb algun permís, no
ambiental, diguem-ho així, d’alguna administració. No hi
tendríem cap inconvenient i no sé els altres grups què en
pensen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, així, a la votació d’aquesta esmena 3407.

Vots a favor?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Presidenta, he entès que el portaveu del Grup Mixt demana
qualque mena d’enteniment per graduar una mica l’aplicació
d’aquestes multes, entre 240.000 i 2.400.000 euros. Jo crec que
val la pena, en benefici del medi ambient i, sobretot, per intentar
menys penositat als administrats o a les administracions que al
cap i a la fi pagaran amb els imposts, atendre la petició del
portaveu del Grup Mixt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un ... Bé, acabarem el torn d’intervencions. Vol un
recés? Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

No, comentàvem que és difícil ara improvisar un text, però
sí que ens podríem autoconvocar per a d’aquí al ple tots els
grups buscar una línia, un incís que ens permetés treure in voce
un matís aquí; perquè ara seria complicat suspendre i començar
a improvisar una línia. Si sobre el fons de la qüestió i
estiguéssim d’acord, nosaltres seríem partidaris de deixar-ho ara
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talment i d’aquí al ple poder fer un treball conjunt millor, més
adequat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, continuam, així, amb la votació de l’esmena i de
l’article, és així? Per tant, passam a la votació d’aquesta esmena
3407. Sí, sí, és així.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Jo demanaria que deixéssim l’esmena i l’article damunt la
taula fins que hi hagi un acord del que sigui, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, així com informen els lletrats, s’ha de dictaminar
i s’ha de passar a votació l’esmena i l’article.

EL SR. HUGUET I SINTES:

D’acord, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí després es pot arribar a un enteniment ja es farà.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, no, acceptam el dictamen, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam, com deia, repetesc, a la votació d’aquesta
esmena 3407.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, ara ja la votació de l’article 45.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 46 s’hi manté l’esmena següent: la número de
registre 3405, d’addició, del Grup Parlamentari Popular. Per al
debat de la mateixa, té la paraula el seu portaveu, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

És en el mateix sentit que l’anterior, que aquí demanaríem
que s’afegís, per poder ser qualificat de greu, aquesta falta
procedimental, el fet que hi hagi efectes significatius greus. I
per tant no fan falta més explicacions al dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn d’intervencions? No hi ha intervencions del Grup
Mixt. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista? No hi ha
més intervencions, per tant podem passar a la votació
d’aquesta esmena 3405.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 46.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 no s’hi presenten
esmenes, per tant podem passar a la votació d’aquests articles.
Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, una qüestió d’ordre. Jo demanaria, per al 47,
votació separada. Per tant, tots els que vostè ha citat, menys el
47.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passarem, en primer lloc, a la votació de l’article 47. Pel
Grup Parlamentari PSM, el Sr. Alorda té la paraula.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 48 / 26 de febrer del 2003 725

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no sé si també ha quedat
aquesta remissió general als serveis tècnics, però hi ha
remissions que creim que estan equivocades: els articles 49 i 50
es remeten al 57 i, tret d’error nostre, és al 51 que toquen estar
remeses. En qualsevol cas, jo no sé si deixar-ho per a més
endavant que això es revisi, però que les remissions internes de
la llei quedin resoltes. Si nosaltres no ens hem errat, aquesta
remissió al 57 és al 51. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

57 i 58, diu?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

49 i 50 es remeten, in fine, a l’article 57; quan, en realitat,
toquen remetre-se a l’article 51.

LA SRA. PRESIDENTA:

En tot cas, els serveis jurídics faran les correccions
pertinents i allò que faríem ara és la votació separada de l’article
47 i després un altre grup de la resta, si els sembla bé a les
senyores diputades i als senyors diputats.

Votació de l’article 47.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passaríem, conjuntament, pendents ja, com dèiem,
d’aquestes rectificacions que farien els serveis jurídics,
d’aquests articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55.

Vots a favor?

Unanimitat.

A l’article 56 s’hi mantenen les esmenes següents: la
número de registre 3397, d’addició, del Grup Parlamentari
Popular; la 3396, de supressió, del Grup Parlamentari Popular,
i la número de registre 3398, de modificació, del Grup
Parlamentari Popular. Per al debat de les mateixes, té la paraula
el seu portaveu, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, són senzilles i fàcils d’entendre. En el primer apartat,
perdó, en el segon apartat és substituir “Comissió Balear de

Medi Ambient”, o als dos punts, al primer i segon, “Comissió
Balear de Medi Ambient” per “l’òrgan ambiental”; és a dir, hi ha
competències que són de la Comissió Balear de Medi Ambient,
però n’hi ha que són de l’administració estatal de Medi
Ambient, i per tant aquestes no s’hauran de referir a la
comissió, sinó que s’hauran de referir a l’òrgan ambiental
competent o corresponent.

I quant a les altres dues, la de supressió del punt 3, és en
coherència amb el que hem dit respecte de la delegació del
consell insular, del Ple al Consell Executiu, que creim que, per
sistemàtica, hauria de ser al reglament i hauria de ser aquell
òrgan d’autonomia, que és el Ple del consell insular qui ho
hauria de recollir a la seva regulació interna.

I per l’altra banda, afegir, quan parlam dels òrgans que
tenen competència per aprovar un pla o un programa, no només
el Govern i el Ple del consell insular, sinó simplement el que
pertoca seria deixar el consell insular, perquè de vegades no és
el Ple, i afegir també els ajuntaments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el seu portaveu, Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això té a veure també, té una
certa correspondència amb l’article 36, sobre competència de
declaració definitiva. Però a dues de les tres esmenes repetiríem
els arguments d’abans, és a dir, nosaltres creim que el Ple del
consell insular ha de poder delegar al Consell Executiu, pel que
s’ha dit abans, perquè és l’Executiu la resolució de
discrepàncies en matèria d’observació, no de les recomanació
de l’òrgan ambiental; creim que és correcte fer el paralAlelisme
entre Consell Executiu i Govern de les Illes Balears i per un altre
costat Ple del consell i el que estam aprovant avui aquí.

En el segon cas, el tema de si és competència autonòmica o
si és competència municipal ampliar als ajuntaments, nosaltres
creim que és bo a nivell competencial que tenim aquí de medi
ambient, de centralització, que quedi a nivell bé de Govern de
les Illes Balears o bé de Ple del consell insular amb la
possibilitat d’enviar-ho a l’Executiu, però no anar més enllà
d’aquí perquè en aquest moment no hi ha competències clares
en aquest nivell municipal.

I en tercer lloc, quan es parla d’òrgan ambiental en general,
tot i que no és una gran discrepància, sí que és cert que el
projecte de llei s’inspira en la idea que tot allò que hi ha als
annexos pels quals s’han d’informar plans, projectes i
programes ha d’acabar a l’òrgan ambiental de referència de la
comunitat autònoma, que aquest òrgan, en determinats
supòsits, que no són de competència directa, s’haurà de
remetre a Madrid o fins i tot a BrusselAles, això que quedi clar.
Però l’òrgan de referència que voldríem que constàs a la llei és
exactament aquesta Comissió Balear de Medi Ambient, perquè
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és l’òrgan ambiental de referència a la comunitat autònoma.
Això no obsta, com en tantes altres qüestions de procediment
a nivell legal que, en determinats supòsits, dels annexos que hi
ha aquí s’haurà de recórrer a altres administracions d’àmbit
extern a la comunitat autònoma, però preferiríem deixar-ho com
a Comissió Balear de Medi Ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més intervencions? Per al torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sra. Presidenta, es fa necessari replicar aquests
arguments del Sr. Buades. Per l’ordre que ell ha intervengut, ja
no és que es faci un paralAlelisme amb el Govern i el Consell
Executiu, és una mera delegació. I jo entenc que aquesta
facultat l’ha de traduir el Ple del consell, si és que es creu amb
la seva autonomia, i no el Parlament d’aquí. És a dir, aquí l’únic
que fa és privar-lo d’un exercici de capacitat d’organització
interna en el consell insular, o som coherents amb el que feim
o no. Sí, aquesta potestat en el Consell Executiu l’ha de fer, en
tot cas, l’òrgan sobirà del consell insular i no, me sembla,
aquest Parlament, si som coherents amb el que transferim.

Respecte d’allò segon, escolti, poca coherència hi ha que
reconeguem que hi ha respecte de l’administrat, perquè estam
legislant en relació i en referència amb els administrats, Govern,
consells insulars, i els neguem la capacitat dels ajuntaments per
negociar amb la Comissió Balear de Medi Ambient, o amb
l’òrgan ambiental. Si vostè me reconeix que hi ha projectes
relacionats o no relacionats amb l’annex que hauran d’anar a
Madrid o a BrusselAles, el que no pot fer en el punt 2 d’aquest
article del projecte de llei és dir que, posat el cas de la Comissió
Balear de Medi Ambient si ho posi i així ho manifesti dins, tal,
tal i tal, és que hi haurà casos que qui s’hi oposarà no serà la
comissió perquè no serà l’administració ambiental que ho
veurà, sinó que serà l’administració mediambiental, per exemple,
de l’Estat. Nosaltres, el que volem és que aquesta
administració, l’ambiental, la que tengui la competència, sigui
la que negociï amb el Govern o amb el consell o amb
l’ajuntament, que açò és el que té lògica, des d’aquest
Parlament. El que podem fer és dir-li, que la Comissió Balear
negociï un projecte o una qüestió i qui s’hi oposa sigui un
òrgan ambiental de Madrid o de BrusselAles, és un contrasentit
i un error. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el seu portaveu, Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies. Jo crec que no ha llegit bé el que diu el projecte
de llei, no es tracta que aquesta llei digui: a partir d’ara els
consells executius, allà on n’hi ha, dictaminaran en aquest
sentit, decidiran o evacuaran consultes i aprovaran
definitivament ja per llei; el que diu és que el Ple del consell pot

delegar en el Consell Executiu. I com podrà delegar? Si el Ple del
consell, d’acord amb el seu reglament orgànic així ho decideix.

Aleshores, la llei només preveu unes condicions on, sent la
competència del Ple del consell, la podrà delegar. No diu:
aquesta llei transfereix directament o delega directament en el
Consell Executiu res, jo crec que això demostra un respecte
absolut a l’actual Llei de consells insulars. I això té a veure amb
el punt segon de crítica, és a dir, nosaltres efectivament creim
que, en darrer extrem, només poden decidir els dos executius a
nivell regional, és a dir, Govern de les Illes Balears o l’Executiu
del consell, però no volem dur la resolució definitiva a nivell
municipal, perquè passaria amb el medi ambient el que ha
passat de vegades amb l’ordenació del territori, que a mossos,
fent aprovacions a mossos, ajuntament per ajuntament, es
perdria la perspectiva del que és l’afectació global d’un pla,
projecte o programa.

Aleshores, nosaltres creim que el model ha de ser poder
delegar en executius, si així ho decideixen els seus, entre
cometes, legislatius, un ple d’un consell no és un legislatiu,
però sí és un òrgan quasi parlamentari de control; en aquest
sentit mantenim la idea del projecte de llei, de l’apartat 3. Creim
que la resolució definitiva, en cas de discrepàncies, entre òrgan
ambiental i substantiu, s’ha de remetre als dos executius, bé
regional o bé insular, però creim que això en aquests moments
no hi ha condicions perquè arribi a uns ajuntaments que no
tenen cap tipus d’estructura administrativa adequada per dur
competències ambientals, i això no vol dir que en el futur no
pugui ser així però en aquests moments no hi ha condicions
perquè això sigui viable, i entraríem en un regne de taifes
ambientals bastant clar.

I en darrer extrem, l’altre tema no l’ha discutit molt, però crec
que és evident que per una qüestió també de sobirania una
mica aquí, tot i que les competències ambientals algunes són de
BrusselAles, les altres estatals, sí que nosaltres creim que la
remissió ha de ser explícita a l’òrgan màxim de decisió ambiental
que hi ha a les Balears, que és l’actual Comissió Balear de Medi
Ambient. I això sense perjudici que llavors s’hagin de fer tràmit
a altres administracions ambientals externes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar, per tant, a la votació d’aquestes esmenes, la
3397, 3396 i 3398.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació de l’article 56.
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Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí que passam a l’article 57. A l’article 57 s’hi mantenen
les esmenes següents: la número de registre 3394, 3393 i 3395.
Per al debat de les mateixes, té la paraula el portaveu Sr.
Huguet, debat de les esmenes 3394, 3393 i 3395 de l’article 57.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, estam en contra reiteradament que l’òrgan ambiental o
la Comissió Balear de Medi Ambient sigui qui resolgui sobre si
fa falta o no fer enquesta, creim que ha de ser l’òrgan
substantiu el que pot autoritzar o no, el que ha de resoldre si
amplia la informació, si fa enquesta, etcètera. Per tant, demanam
la supressió d’aquesta facultat, que no és mediambiental
purament, sinó que és de consulta de la Comissió de Medi
Ambient.

A la següent demanam la supressió dels 15 dies, etcètera,
del termini.

I finalment, a la darrera, demanam també la substitució de la
Comissió Balear de Medi Ambient per òrgan ambiental, a causa
del que ja hem exposat abans, que quan es tracta de
competències o de projectes o plans que hagin de ser informats
per la Unió Europea o per l’Estat espanyol, òbviament, si ho
enviam, o assenyalam aquí que les consultes les ha de fer la
Comissió Balear de Medi Ambient, segurament ens podem
errar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions dels grups? Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, jo crec que el bessó de l’article és precisament si creim
que és bo que l’òrgan ambiental, que és qui ha de gestionar,
d’acord amb aquesta llei, i avaluar plans, programes i projectes,
és a dir, si aquest òrgan ambiental té potestat per dir-li a l’òrgan
substantiu: has d’obrir una enquesta pública. Des del punt de
vista de la majoria parlamentària i del Govern, parlant de medi
ambient qui ho ha de decidir ha de ser la Comissió Balear de
Medi Ambient , que digui, efectivament això és un pla, projecte
o programa que té ambientalment un potencial perillós i per tant
obligatòriament s’ha d’obrir enquesta pública, i no es pot deixar
en mans d’òrgans substantius, que seran tot el legítims que es
vulgui, però que tal vegada entre les seves preocupacions

fonamentals no hi ha preservar aquest medi ambient que ha de
ser de gaudi general per a tothom.

En aquest sentit ho mantendríem, perquè, precisament, és
una de les innovacions de la llei, és a dir, des de Medi Ambient
es pot fomentar que hi hagi una enquesta pública més enllà de
la voluntat o no explícita de l’òrgan substantiu que ha
d’aprovar o promoure un projecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més intervencions dels grups? Podem passar, per tant, a la
votació d’aquestes esmenes, la 3394, 3393 i 3395.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 57.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Als articles 58 i 59 no s’hi presenten esmenes, per tant
podem passar a la votació dels articles 58 i 59.

Vots a favor?

Unanimitat.

A l’article 60 s’hi manté l’esmena següent: la número de
registre 3392, de modificació, del Grup Parlamentari Popular. Per
al debat d’aquesta esmena 3392, té la paraula el seu portaveu,
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Bé, la mateixa filosofia de quan demanam la substitució de
Comissió Balear de Medi Ambient per òrgan ambiental, a fi que
cada administració ambiental, dins l’àmbit territorial que li
pertoca, sigui la que faci la supervisió dels efectes d’allò que ha
informat.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torns d’intervencions?

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bé, aquí estam una altra vegada davant el mateix debat
d’abans, és a dir, si referir-nos a aquest òrgan pel qual ha de
passar la supervisió dels efectes de plans i programes que
siguin vitals per al medi ambient, n’hem de parlar en singular,
per dir-ho d’alguna manera, que sigui la Comissió Balear de
Medi Ambient o si ho hem de deixar al tracte com a òrgan
ambiental. Nosaltres creim que és molt més clar posar Comissió
Balear de Medi Ambient, sense que això no vagi en perjudici
que a determinats plans, programes i projectes no quedi més
remei que remetre’s a administracions d’un altre àmbit, estatal
o europeu, per acabar de resoldre l’expedient, perquè les
competències siguin a una altra banda. En aquest sentit ,
nosaltres mantendríem la redacció actual.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més intervencions. Podem passar a la votació
d’aquesta esmena, la 3392, de modificació, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a la votació de l’article 60.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la disposició ...

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

No, no pot ser 9, deu haver-se errat, tornam a repetir la
votació; està aprovat, perquè són 8, però no pot ser, estam dins

la votació de l’esmena i l’article i no hi pot haver una votació
diferent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, vol repetir el resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

De l’article, Sra. Presidenta? Vots a favor, 9; vots en contra,
7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ho diu el Lletrat.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

... perquè estam votant l’esmena i l’article...

EL SR. LLETRAT:

Era dins la sala, venia cap aquí, el Sr. (...) venia cap aquí.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

Conforme, si jo no dic que pugui o no pugui votar, les dues
han de tenir la mateixa votació, no hi pot haver. Idò hi ha
d’haver una abstenció, no hi pot haver 17 a una i 16 a l’altra.

(Remor de veus)

Molt bé, però han de quadrar els números.

LA SRA. PRESIDENTA:

A la disposició addicional primera no s’hi presenten
esmenes, per tant podem passar a la votació de la disposició
addicional primera.

Vots a favor?

Unanimitat.

A la disposició addicional segona s’hi mantenen les
esmenes següents: la 3391, d’addició, del Grup Parlamentari
Popular; la 3390, de modificació, també del Grup Parlamentari
Popular, i la 3389, d’addició, del Grup Parlamentari Popular. Per
al debat d’aquestes esmenes a la disposició addicional segona,
la 3391, 3390 i 3389, té la paraula el portaveu Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres volem que a la tramitació
del punt 1 hi afegim al text del projecte, després de Comissió
Balear de Medi Ambient, per part de l’òrgan substantiu; és a
dir, els dos.
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La següent, a l’addicional segona, substituir el que diu
Comissió Balear de Medi Ambient per òrgan substantiu, que és
en el mateix sentit que ho hem fet abans.

I finalment, a l’addicional segona, apartat 4, apartat 1 abans
i apartat 4 ara, és en el mateix sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el seu portaveu, Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bé, no parlarem exclusivament d’aquest afegitó perquè la
resta ho tenim prou discutit, crec no? Però creim que a una llei
marc en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, el fet que es
creï una taxa de tramitació evidentment només hauria d’afectar
la Comissió Balear de Medi Ambient i no fer-ne copartícips o
introduir-hi l’òrgan substantiu. Si l’òrgan substantiu creu
convenient, per la seva potestat d’autoorganització i en el marc
legal de finançament autonòmic i fins i tot d’hisendes que ho
posi, però una llei d’impacte ambiental no ha de generar fets
impositius diríem a òrgans substantius que no són els subjecte
principal d’aquesta llei, crec que ho és la Comissió Balear de
Medi Ambient. Aleshores ho deixaríem així, creim que seria més
rigorós fer-ho així, a cadascú el que és seu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buades. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el seu portaveu, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el que és seu doneu-
li, deien, i aquesta taxa pareix que el que intenta gravar és la
tasca precisament que fa la Comissió Balear. L’òrgan substantiu
probablement està immers dins un altre procediment que en el
90% dels casos o en moltíssimes ocasions tendrà la seva pròpia
taxa, fins i tot ens podríem trobar amb una redundància, i fins i
tot posar en dubte qui és que es queda la taxa, si és un
ajuntament, si és el consell, quina conselleria del Govern, en
base a quin procediment. Sembla que el raonable és que
aquesta taxa gravi l’activitat administrativa de tramitació d’una
avaluació d’impacte ambiental, i qui l’hagi de rebre i qui l’hagi
de valorar sigui l’òrgan que la du, que és la Comissió Balear de
Medi Ambient.

De fet, si reparen a la memòria i, si no, d’alguna manera,
quan es calculen els costs, recordem, tornam a ser a l’element
discutible de com és que una llei ha de tenir en compte una altra
llei, però la Llei general tributària, la nostra llei tributària també
apunta que una taxa mai no pot superar el cost real de
tramitacions. Aleshores, quin és el cost que s’ha tengut en
compte a l’hora de calcular la taxa? El que du a terme
l’administració ambiental. Si haguéssim d’assumir la de l’òrgan
substantiu, d’entrada crec que ens ficaríem en un galimaties

bastant complex. Per tant, crec que, per prudència i quasi per
transparència, no sé, per simplicitat del que és aquesta taxa, és
molt més lògic que el procediment o el plantejament que fa la
disposicional tal i com està que no la que es planteja per part
del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sr. Huguet, té vostè la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Clar que vull replicar, perquè la taxa, el fet imposable, que és
el que definim aquí, el fet imposable, no tota l’explicació que
vostè m’ha donat, si és embull o no és embull, si hem de
considerar només la part de medi ambient i no hem de
considerar la de l’òrgan substantiu. El fet imposable, senyors
diputats, volen explicar vostès per què volen fer veure,
mitjançant una llei, que el fet imposable només és la part de
tramitació de medi ambient? Perquè a mi m’agradaria entendre-
ho. Aquest títol, aquesta addicional segona, taxa d’avaluació
d’impacte ambiental, fet imposable; el fet imposable d’una taxa
és tot allò que es correspon amb la part de tramitació de
l’avaluació d’impacte ambiental, i hi ha tota una feinada que
aquí acabam d’encomanar a l’òrgan substantiu i tota una
feinada que acabam d’encomanar a l’administració
mediambiental. Per tant, el fet imposable serà la suma dels dos.

Una altra cosa que correspondrà a la Llei de taxes i després
que correspondrà a la gestió dels d’Hisenda serà com es
reparteix, qui la cobra; però açò no és l’objecte d’aquí, l’objecte
d’aquí és si hi ha d’haver o no taxa per la tramitació. I si aquí
deim que hi ha d’haver taxa, després ja com es fa el repartiment
de la taxa o de la taxa i mitja.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Intervencions? Pel Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el seu portaveu, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. Huguet, gràcies, Sra. Presidenta. Matís, fet imposable
non solum a sed etiam, també hi ha la quantia i també hi ha
quan es merita i on es paga. Recordi la sentència del Tribunal
Constitucional on s’ha advertit que no hi pot haver imposició
de noves taxes d’una manera genèrica i ample, sinó que la llei
ha d’establir cada un dels seus elements bàsics. Per tant, això
és el que fa aquesta llei, surt a camí d’una cosa que segurament
tard o d’hora valorarem que ha estat massa estricta, però que
d’aquests moments qualsevol tribut, la taxa n’és un, estableix
que ha de ser una llei que l’estableixi. Per tant, tenim quina és
la quantia de l’àrea preliminar, tenim quina és la quantia de
determinar una àrea definitiva i tenim quina és la quantia de
tramitar un informe mediambiental.



730 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 48 / 26 de febrer del 2003 

 

Com es calculen aquests costs? Evidentment, a través del
que li ha costat a l’administració ambiental. Per què? Perquè
l’administració substantiva, l’òrgan substantiu pot tenir un
d’aquests dos protagonismes: un, ser el promotor, aleshores no
s’ha de tenir en compte la seva pròpia despesa, perquè seria
absurd, és a dir hi ha l’intent d’una cosa i ha de pagar
l’administració ambiental el que li costa la seva tramitació. O
dos, estar immers dins un procediment administratiu que, com
apuntava, en moltes ocasions ja tendrà la seva pròpia taxa,
pensem en llicències urbanístiques, en llicències d’activitat, en
llicències algun tipus altres de llicències que hagin de tenir en
compte l’òrgan substantiu a l’hora de resoldre. En aquest cas
és el que l’òrgan substantiu, la seva part d’activitat, ja l’haurà
resolta o no amb una taxa pròpia, si no ho vol resoldre allà ell.

Però en realitat l’únic que pot fer la llei a hores d’ara i fins i
tot per valorar els costs és tenir en compte l’administració
ambiental. Pensi que la riquesa de supòsits d’actuacions dels
òrgans substantius faria, pràcticament, jo diria que fictícia, per
no dir absurda, la memòria econòmica d’aquesta taxa. Per tant,
crec que és més prudent, més lògic que ens cenyim a la tasca
duta a terme per l’òrgan ambiental i damunt aquesta feina que
s’estableixi aquesta taxa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per tant, passam a la votació d’aquestes
esmenes, 3391, 3390 i 3389.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

A les disposicions transitòries primera, segona i a la nova
disposició transitòria tercera, a la disposició derogatòria única,
a la disposició final i a l’exposició de motius no s’hi mantenen
esmenes.

(Conversa inaudible)

No, Sr. Huguet, just he anunciat aquests articles, les
disposicions transitòries i aquestes disposicions derogatòria i
final, i l’exposició de motius, que no s’hi mantenen esmenes.
Podem passar a la votació?

(Conversa inaudible)

Abans de la votació em demana la paraula, Sr. Diéguez? Pel
Grup Parlamentari Socialista té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Respecto a la disposición transitoria
segunda, queríamos presentar una enmienda transaccional que
tendría el texto siguiente, se referiría a la obligación de observar
el procedimiento de evaluación ambiental...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre, jo demanaria, si no
hi ha esmenes... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, Sr. Huguet...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, no se puede interrumpir a un diputado en el
uso de la palabra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, acabi de deixar la paraula i vostè sap que jo
després li donaré... Deixi’l defensar. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

És que està anunciant una esmena transaccional i jo crec
que pel Reglament... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet...

EL SR. HUGUET I SINTES:

...que pel Reglament si no hi ha esmenes, per una qüestió
d’ordre, si no hi ha esmenes tenc dret a demanar que s’apliqui
el Reglament. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixi l’ús de la paraula i després jo l’hi donaré, i si hem de
fer un recés així l’aplicarem.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Sí, Sra. Presidenta, primero una cuestión de orden, y es que
a ningún diputado se le puede interrumpir en el uso de la
palabra. Esperemos que esto no vuelva a suceder.

En segundo lugar, que en esta comisión y en todas las
comisiones se han presentado muchas enmiendas. Las
enmiendas de estas características, por el 117.3 del Reglamento,
se presentan a la Mesa, la Mesa las estudia, las puede admitir
o no las puede admitir; el Reglamento dispone una facultad
dispositiva para la Mesa para admitir o no admitir estas
enmiendas. En tal sentido la Mesa decide si se admite, si no se
admite; si se admite bien y si no se admite, pues también.
Estaremos a lo que la Mesa diga.

Y si no hay ningún problema entonces puedo presentarla;
si acaso para hacer más fácil la presentación de la misma
entregaría el texto por escrito para que se pudiera leer con toda
su integridad, y si acaso que la Mesa tome la decisión que
resulte oportuna. Daré una copia a cada uno de los grupos aquí
presentes para que la puedan leer con atención y que la Mesa
tome la decisión que estime oportuna. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència donarà l’ús de la paraula al Sr. Huguet,
sí, li donarà l’ús de la paraula, però en tot cas serà bo fer un
recés. Després de l’ús de la paraula del Sr. Huguet farem un
recés de cinc minuts i així coneixerem quina és aquesta esmena
per si hi ha qualsevol comentari pertinent.

Sr. Huguet, vostè volia demanar la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, naturalment. Jo crec que en el procediment de dictamen
del Reglament, el que s’hi preveu és que es puguin presentar
esmenes del tipus transaccional o d’aproximació quan s’han
presentat. Jo..., en fi, si vol presentar a la Mesa una proposta,
i la Mesa vol suspendre la comissió i reunir-se, i resoldre sobre
açò, no intentaré evitar-ho. És obvi que qualsevol procediment
dels prevists al Reglament l’acceptarem, però vull assenyalar
aquesta qüestió, jo diria que estranya al Reglament, del fet que,
a articles que no tenen esmenes, s’hi pugui transaccionar res.
I abans de suspendre la sessió sí que demanaria la manifestació
del lletrat en relació a la possibilitat o no que es faci aquesta
actuació d’una manera reglamentària.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Suspendrem la sessió i el lletrat ens donarà també la seva
opinió.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, suspèn vostè la sessió sense atendre la
petició de si s’ha de fer o no el que diu el Reglament. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, li he dit, l’ha informat aquesta presidència que
el lletrat li donarà la seva opinió, però ara ja hem fet la
suspensió de la sessió per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, tornam reprendre aquesta
comissió després d’aquest recés, i abans de passar a la votació,
sembla que s’hi presentava una esmena. Per tant donarem la
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Diéguez, per a la seva defensa.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sra. Presidenta, una qüestió d’ordre...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la presentació, per a la presentació.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Este diputado ha presentado una
enmienda que puede ser perfectamente tenida en cuenta como
una enmienda in voce, que es potestad de la Mesa aceptarla o
no aceptarla. Si la Mesa la acepta a trámite creo que será
necesaria la unanimidad de la Mesa al efecto. Si existe
unanimidad de la Mesa, pues entonces tendrá su trámite; si no
existe esa unanimidad de la Mesa, no tendrá su trámite y
entonces no será admitida a trámite y no hará falta discutirla.
Entonces lo primero que quisiera interesar es si existe esa
unanimidad de la Mesa para ser admitida a trámite y así se me
manifestara y, si no, por supuesto no será admitida, claro. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, així com ens marca el Reglament no és una
esmena de transacció, tal com ens marca l’article 117.3, que
tenim aquí el Reglament, sinó que seria una esmena in voce, i
en tot cas seria, tal com ens informa el Sr. Lletrat, hauria de ser
admesa per part dels diferents grups parlamentaris. Per tant jo
el que li demanaria, i després passaré la paraula als portaveus
dels grups parlamentaris, és que vostè faci una lectura
d’aquesta esmena i després passarem, abans de la seva
admissió, als grups parlamentaris, si correspon.

(Conversa inaudible)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, y con muchísima brevedad, y
simplemente recordar, por eso de que el usus fori también se
tiene en cuenta y en el Reglamento de la cámara es una de las
fuentes del derecho, es decir, que en la ley de incompatibilidad
(...) es un precedente que una enmienda in voce tuvo su
entrada sin contar con la unanimidad de todos los grupos
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políticos, pero es lo mismo, aceptamos que sea por unanimidad
de todos los grupos políticos y no nos queremos referir a esos
antecedentes con que cuenta esta cámara y que, como dice
nuestro propio reglamento, son dignos de ser tenidos en
cuenta y aplicables en cualquier caso.

En definitiva de lo que se trata es de presentar una
enmienda, la enmienda de carácter transaccional, perdón, no de
carácter transaccional, la enmienda in voce, se refería a esta
disposición transitoria segunda acerca de la obligación de
observar el procedimiento de evaluación ambiental y su
exigibilidad en los planes y programas que se aprueben
inicialmente después de la entrada en vigor de esta ley. En
cualquier caso se trataba de que los planes insulares tendrían
que observarla en el caso de que no hubiera tenido lugar su
aprobación inicial antes del término fijado en la directiva
europea 2001/42.

Y nada más. Espero que haya unanimidad en cualquier caso,
y si la hay pasará a su trámite. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tant ara sí que correspon als
diferents grups si admeten a tràmit per a la seva discussió... De
menor a major. Així serà, idò. Sr. Buades, té vostè la paraula pel
Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

No estic autoritzar a parlar, perquè com que el grup és
p lural, tenim opinions diverses sobre això. Per tant m’abstendré
de parlar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

S’abstendrà. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

També passam el torn. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu,
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo pregaria al Sr. Diputat que ha
exposat la proposta que, per nosaltres poder-nos manifestar,
exposés els beneficis que açò suposa o bé a la llei, quant a
l’avaluació d’impacte ambiental, o bé a un tractament homogeni
als consells insulars. Li vull recordar que el de Menorca té
aprovat inicialment; el de Mallorca i el d’Eivissa no. Per tant a
mi m’agradaria que el nostre grup es pogués pronunciar a partir
d’una exposició, en fi, que valorés i fonamentés la necessitat de
la seva esmena in voce. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, asombrado por el afán de conocimiento que honra al
diputado que acaba de hablar, pero confunde la cáscara con la
nuez. Estamos con una cuestión de forma, y es si la admite  a
trámite, si él tiene el magnífico detalle de admitirla a trámite.
Entonces no tendría ningún inconveniente en exponerle lo que
tan amablemente me pide e ilustrarle en cuánto sea necesario.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular... Record al Sr. Huguet que
estam a la seva admissió, no estam a la votació en si. Per tant,
si admetem ja aquesta admissió d’aquesta esmena, la
discutiríem i després passaríem a la votació. Estam en aquest
moment. Sr. Huguet, té vostè la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja, ja. Bé, idò, dins aquesta valoració i d’aquest moment que
vostè em diu no és difícil de comprendre, encara que sembla
que per al portaveu del Partit Socialista sí, que els diputats, en
defensa de l’interès general, si és una millora per al text  de llei,
i per a l’aplicació, i per al medi ambient, naturalment diríem que
sí tot d’una. Si és una qüestió d’igualar el tractament que es
doni als consells insulars i que, per tant, o tots hagin de tenir
avaluació d’impacte ambiental en el seu PTI o no l’hagin de
tenir tots, també seria una raó per dir que sí, segurament, a fi de
donar una igualtat de tractament. Però com que no ha estat
capaç ni de defensar ni de valorar l’interès, segurament perquè
deu ser inconfessable, jo també com els altres portaveus
m’abstendré de pronunciar-me. 

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, aquesta presidència entén, consultat el lletrat, que
hem de fer la votació de l’admissió d’aquesta esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista... L’admissió a tràmit,
no la votació, l’admissió a tràmit. 

Per tant, vots a favor?

S’ha de votar l’admissió a tràmit per grups. 

(Conversa inaudible)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, una cuestión de orden. No se puede
interrumpir ninguna votación aunque sea el Sr. Jaén Palacios.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Demanaria una miqueta de tranquilAlitat per part de les
senyores diputades i dels senyors diputats. Sr. Huguet, estam
en una votació. Consultat el lletrat en allò en què ens ha insistit
és que després d’una esmena in voce que s’ha presentat, aquí
abans de la seva admissió hi ha d’haver unanimitat dels grups.
Per tant aquí hem de passar a la votació, hem de passar a la
votació, i per tant hem de votar aquesta admissió a tràmit. 

Hem començat la votació i que no hi hagi més interrupcions,
no s’admeten més interrupcions, tal com ens ha dit el Sr. Lletrat.
Sr. Huguet, repetesc, hem... Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ens pot explicar, Sra. Presidenta, vostè o el Sr. Lletrat, el
resultat de la votació que signifiqui admetre l’esmena, o el
resultat de la votació que signifiqui rebutjar-la o no poder-la
admetre? És que no sabem si la unanimitat es refereix al fet que
tothom digués que no, hi hauria unanimitat; si tothom digués
que sí hi hauria unanimitat; si tothom s’abstengués hi hauria
unanimitat. Per tant jo el que deman és: el resultat final què
significa, quan diu que hi ha d’haver unanimitat?, que tothom
ha de votar en contra?, que tothom ha de votar a favor...? 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, a mi m’agradaria que
estiguessin una mica tranquils, i farem la votació i el lletrat
després ens informarà no just del resultat, sinó del significat.
Ens diu el Sr. Lletrat que passem a la votació; per tant això serà
el que farem. Repetesc, insistirem en la votació i repetirem allò
que ja havíem iniciat, i que no hi hagi més interrupcions. Ja sé
que és un cas, diguéssim, que no està dins la normalitat, però
el Reglament permet aquestes esmenes in voce; per tant ho hem
de fer així com el lletrat d’aquesta comissió ens indica. Repetesc
la votació.

Vots a favor de l’admissió d’aquesta esmena in voce que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, 3. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho vol tornar a repetir, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

He comptat bé, em pareix. Vots a favor, 5; en contra, 7;
abstencions, 3. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant s’entén que no hi ha unanimitat de tots els grups
quant a l’admissió. Per tant ja no hem de passar a la votació
d’aquesta esmena. No s’ha admès a tràmit aquest esmena.

Sr. Huguet, Sr. Huguet, no li don la paraula, encara. 

Per tant, si no hi ha més qüestions en relació a aquests
articles, a aquestes disposicions, passarem a la seva votació.

Aquí, per tant, ens trobam amb les disposicions transitòries
primera i segona, amb la nova disposició transitòria tercera, amb
la disposició derogatòria única, amb la disposició final i amb
l’exposició de motius que, per tant, quedarien sense esmenes.
Per tant passam a la votació de totes elles.

Vots a favor?

Sí, sí, la pot demanar, Sr. Huguet. Pot demanar, Sr. Huguet,
votació separada. Li don la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem votació separada de la
disposició addicional segona, precisament. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Res més, Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, res més. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant passaríem...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Perdoni, transitòria, no? He dit addicional però volia dir
transitòria. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Així es farà. La resta de les disposicions i l’exposició de
motius ho podem fer conjuntament. 

Per tant passaríem, en primer lloc, a la votació de la
disposició transitòria segona. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha. 

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de la disposició transitòria primera,
la nova disposició transitòria tercera, la disposició derogatòria
única, la disposició final i l’exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Hi ha unanimitat. Abstenció? Abstenció. Sr. Lletrat...

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7; 7 no, 5,
perdonin, 5. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació dels annexos 1, 2 i del nou annex 3,
on no es mantenen esmenes.

Vots a favor?

Unanimitat.

(Conversa inaudible)

Es manté una esmena, que és la número 3422, d’addició, del
Grup Parlamentari Popular, d’addició d’un annex. És la 3422 del
Grup Parlamentari Popular; per defensar-la té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És un annex que nosaltres volíem
que recollís els motius o els fonaments, la relació que s’ha de
tenir en compte per poder exonerar una avaluació d’impacte
ambiental. Nosaltres consideram que açò hauria de ser a un
annex i que fos possible ajustar-ho en cada moment sense
haver de modificar la llei, i per açò és que vam considerar que,
ben igual que els projectes, els plans i els programes són a
annexos, que també aquestes raons estiguessin a un annex que,
a més, és una sistemàtica similar a les que hi ha tant a la
legislació europea com a l’estatal. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per tant podem passar a la votació
d’aquesta esmena, la 3422.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en conseqüència queda dictaminat aquest projecte de
llei RGE núm. 2640, d’avaluacions per a la protecció del medi
ambient a les Illes Balears. Així mateix els recordam que, tal com
s’estableix a l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data s’acabament
del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. President del
Parlament, hauran de comunicar els vots particulars i les
esmenes que, havent estat defensades i votades en comissió i
no incorporades al dictamen, es pretenguin defensar en el ple.

Hi no havent-hi més assumptes a tractar, s’agraeix la
presència i la defensa, i el treball que han realitzat en relació a
aquest projecte de llei d’avaluació de protecció del medi
ambient a totes les diputats i a tots els diputats, i s’aixeca la
sessió.

Moltes gràcies.
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