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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió plenària, amb el primer punt de l'ordre del dia, la
Interpel•lació 3081, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a competències en matèria d'ordenació del territori i
urbanisme.

I.1) Interpel•lació RGE núm. 3081/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a competències en matèria
d'ordenació del territori i urbanisme.

Per part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Cristòfol
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. La interpel•lació al Govern en relació a l'exercici i
organització de les seves competències o de les competències
que corresponen a la comunitat autònoma en matèria d'ordenació
del territori, ve donada perquè després de l'elecció del Sr. Antich
com a president, els nomenaments que s'han produït i les
declaracions fetes, que coneixem a través d'Internet i dels mitjans
de comunicació, sobre el programa de govern del pacte de
progrés o d'esquerres, o d'esquerres o de progrés, o de les dues
coses, ens fa dubtar que efectivament els principis tradicionals de
competència, funció, potestat, i aquells altres contemplats a
l'article 103 de la Constitució, s'hagin tingut en compte a l'hora
de la distribució de les competències.

Es coneix del govern anterior com el fet de situar les funcions
en matèria d'ordenació del territori i de qualitat ambiental
dins la Conselleria de Medi Ambient, sota d'una mateixa
responsabilitat funcional i política, havia merescut lloança,
tant a nivell d'altres governs regionals nacionals, com també
a nivell d'Europa. És obvi que a territoris petits, com els
insulars, el fet de tenir sota els mateixos responsables, no
oblidem que sempre les potestats i les funcions estan
atribuïdes a persones físiques, també hi ha òrgans
col•legiats, persones jurídiques, però en general la funció,
l'exercici de la competència està atribuït a persones físiques
i, per tant, és més fàcil que la responsabilitat exercida sota
uns mateixos criteris polítics pugui complir millor allò que
entenem com a principis de la funció pública i de
l'administració.

Què passa el 28 de juliol amb les primeres ordres
d'organització del Govern i, per tant, de les conselleries?
L'ordre del president de les Illes Balears -no hi deu ser
perquè tal vegada no ho vol sentir- de 27 de juliol del 99,
desmunta, desconcentra i ens deixa a tots desconcertats, allò
que estava atribuït a la Conselleria de Medi Ambient, a la
Direcció General d'Ordenació del Territori. Reparteix amb
la Direcció General d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori les competències d'obres públiques relatives a
carreteres, tant pel que fa a obra nova com de conservació,
al patrimoni públic viari, així com les relatives a ordenació
del territori, urbanisme i cartografia. Deixa qualque cosa a
Medi Ambient. La Direcció General de Dinamització
Territorial i Mobilitat diu que exercirà, en una altra ordre de
la mateixa data, competències sobre plans de protecció de
desenvolupament de la Llei d'espais naturals, així com
planificació estratègica sobre transports i mobilitat
alternatius, alternatius no sabem a què. I finalment també,
a la Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació
Tecnològica, a l'article 6 d'una altra ordre, també de la
mateixa data, li atribueix, a la Direcció General d'Energia,
exercir les competències en matèria de planificació, tots
sabem que la llei estatal d'energia, la llei elèctrica, obliga
que les comunitats autònomes planifiquin territorialment la
instal•lació i la implantació d'aquells elements principals de
generació, emmagatzemament i distribució en alta d'energia.
Per tant, allò que estava sota una mateixa perspectiva
política i administrativa, rep un repartiment que, primera
pregunta al Govern, al responsable d'aquesta distribució,
rep, diríem, un toc que el fa mil miques i el reparteix. 

Primera pregunta, deia, al Govern, expliquin-nos sota
quins principis de jerarquia, d'eficàcia, de coordinació es fa
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aquesta distribució, i si no fos per cap d'aquests principis, quins
són els principis que fan desfer la política d'ordenació del
territori que hi havia per a la planificació coordinada amb
l'anterior govern? Aquesta seria una de les primeres qüestions
que motiven el plantejament d'aquesta interpel•lació.

La Carta Europea d'Ordenació del Territori defineix aquest
concepte com l'expressió sobre l'espai de les polítiques
econòmiques, culturals, socials i ecològiques, de tota la societat.
Açò ve a compte que en el programa per al Govern balear que
hem conegut a través dels mitjans de comunicació, s'assenyala la
transferència, i també s'ha dit, als consells insulars de totes les
responsabilitats en matèria d'ordenació del territori i urbanisme,
totes les responsabilitats. Fins ara, el nostre ordenament distingia
urbanisme, l'ordenament d'aquesta comunitat autònoma, distingia
l'urbanisme amb aquelles planificacions d'ordenació integral d'un
municipi i tot el seu desenvolupament parcial, la planificació,
l'execució, la gestió, de l'àmbit planificador en aquest nivell.
L'ordenació del territori l'enteníem, tant per la llei del 87 com per
les Directrius, com aquella planificació supramunicipal i que
òbviament ha de defensar i programar només allò que és d'interès
per damunt dels municipis, i aquesta, una part la podia i l'havia
de fer el consell insular, amb la llei del 87 podien tenir les
iniciatives tant els consells com el Govern, però sempre, sempre,
l'aprovació s'executava, estava prevista mitjançant decret. També
així està previst a les Directrius, només amb el canvi que també
la formulació que ha de fer coordinadament, convé que recordem
els articles 80 i 81 de les Directrius, coordinadament amb els
consells insulars, els ajuntaments i la resta d'administracions
públiques, i amb participació efectiva de la formulació i
l'execució de tots els ciutadans. Bé idò, allò que fins ara tenim
aprovat per decret, transferit als consells insulars, com es podrà
executar jurídicament?

Si el Govern continua amb les competències d'economia, de
pressuposts, d'hisenda, d'una part important de la política
industrial, agrària, etc., com serà possible que els plans
territorials transferits als consells, aprovats per decrets, perquè
clar, si no són aprovats per decret, com podran fer la seva funció
de coordinació del planejament sectorial?, com podran imposar
al planejament municipal les seves previsions? I si ho han de fer
per decret, ho haurà d'aprovar també el Govern, i el Govern no
tindrà opcions, serà com quan l'elecció de consellers o directors
generals, que sembla que no té opció, sinó que s'ha de limitar a
fer el que li manen els pactes. És també una qüestió que ens
agradaria conèixer.

I, en relació al que he esmentat de la Carta Europea, quan ens
deia que és una expressió especial de les polítiques econòmiques,
socials, culturals i ecològiques de tota la societat, ens demanam,

tenim quatre societats?, tres?, una?, quatre polítiques
econòmiques, quatre polítiques culturals, quatre polítiques
socials? I açò ajuda a fer regió?, açò ens fa més forts a l'hora
de competir amb altres regions? Podem tenir tres, quatre
interlocutors davant Europa o davant l'Estat espanyol?
Principis de l'administració pública: eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració, coordinació. No sabem
molt bé quins d'aquests principis veurien obligat el Molt
Honorable President de la Comunitat Autònoma, per un
parell de mesos més envant, rectificar aquelles ordres de 28
de juliol i allò que estava atribuït a la Direcció General
d'Obres Públiques, passi ara a ser la creació d'una direcció
general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i retorni a la
Conselleria de Medi Ambient una part, encara que no en
aquella direcció que hem dit de dinamització, sinó a la de
litoral, se li afegeixi el nom de territorial i, per ordre de 30
de setembre del 1999, se li atribueixin també una sèrie de
responsabilitats en ordenació del territori, com són aquelles
que tenia dels plans prevists a la Llei 1/91, la planificació i
tramitació d'expedients de pedreres i la revisió o elaboració,
amb coordinació amb Obres Públiques, de les lleis
urbanístiques i territorials. La Comissió Interdepartamental,
que no sabem què és, de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, i la conselleria amb competències
sectorials d'Indústria, amb la finalitat de revisar o elaborar
el Pla director de pedreres.

Tota aquesta situació administrativa, aquest canvi en dos
mesos d'una organització administrativa a una altra, ens fa
pensar que els principis constitucionals de la potestat
administrativa volaven com els tords enguany, molt enfora
d'aquesta comunitat. Ens agradaria conèixer, senyors del
Govern, quins són els principis que il•luminen l'organització
administrativa, perquè encara que és molt important
l'atribució de competències als consells insulars, en aquest
moment i en aquesta compareixença, el que més plantejam
...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d'anar acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, moltes gràcies, i vaig acabant.

El que més ens interessa és conèixer els principis o, si
no, els interessos, les conveniències o els pactes de grup
polític que han fet que en aquest moment la planificació i
l'ordenació en matèria del territori, en aquesta comunitat
autònoma, hagi perdut al nostre entendre coordinació,
jerarquia, eficàcia i, òbviament, eficiència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Govern, Sr. Conseller
d'Obres Públiques, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Jo he quedat sorprès perquè venia preparat per a una
interpel•lació que era sobre el tema de les transferències als
consells insulars, i crec que la interpel•lació es motivava i hi
havia fins i tot tres preguntes, que són les que jo conec, i crec que
seria bo que, si algú les pogués llegir, les llegís, perquè una era,
per què no m'havia estès sobre les transferències als consells a la
meva compareixença a la Comissió d'Ordenació del Territori; un
altre punt era sobre com estaven els plans territorials parcials de
l'illa de Menorca i de l'illa d'Eivissa, i l'altra com estava el Pla
territorial parcial de l'illa de Mallorca. Crec que hi deu haver una
confusió.

De totes maneres, faré un petit esment al tema que vostè ha
exposat, que és el tema de fer transferències entre conselleries,
no a consells insulars, i bé, jo pens que el motiu pel qual el
Govern ha fet aquestes transferències entre conselleries, també
hem de tenir en compte que anteriors governs també ja havien fet
modificacions en aquests àmbits, hi havia una època que era una
macroconselleria on estava tot englobat, ordenació del territori,
carreteres, obres hidràuliques, i després es va dividir en dues,
també, es va crear la d'obres públiques, que es deia Foment, i
després hi havia la de Medi Ambient.

Nosaltres pensam que s'han agrupat d'una forma bastant
racional, quant a millorar el rendiment i que, de totes maneres,
les competències són del Govern, és a dir que no hi ha una
baralla entre conselleries i, per tant, jo no li don més
importància.

Jo aquí venia preparat per parlar i excusar la meva, tal
vegada, falta d'explicació sobre quines són les intencions de la
nostra conselleria quant a transferències als consells insulars, i la
veritat és el que més o manco m'havia preparat, el que passa és
que no m'hi estendré molt, perquè veig que no és de l'interès de
...

Nosaltres pensam que a la Comissió d'Ordenació del
Territori, quan se'm va demanar referència a les transferències
que es farien als consells insulars, vaig dir textualment que
superaven l'àmbit de la meva conselleria, en tant que entenc que
és un tema de transferències als consells insulars, que és un tema
obert, tenint en compte que no només es parla de transferències
d¡ordenació del territori i d'obres públiques, sinó també d'altres
conselleries, entenc que és un tema més ampli, que s'ha de
debatre en conjunt, amb una llei de transferències als consells
insulars, i juntament amb la Llei de consells insulars i que és més
propi, probablement, d'una comissió de política institucional.

De totes maneres, a més a més crec que no seria bo que cada
conselleria iniciés un procés de transferències, cadascuna pel seu
compte, com si fos una guerra particular de cada conselleria, és
a dir que el tema de les transferències als consells s'ha de veure
com un conjunt i s'ha de veure amb una discussió total, encara
que la llei de transferències pugui plantejar que aquestes siguin

d'una forma escalonada o conjunta, però crec que serà un
tema prou important en el qual aquesta cambra ja es
definirà.

La voluntat de dotar de més competències els consells
insulars ve reflectida a l'acord programàtic de les forces que
donen suport a aquest govern, i jo crec que és de domini
públic i és ben conegut, i en aquest acord, i és una cosa que
assumirà aquest govern i proposarà a aquesta cambra, al seu
moment, en el conjunt de transferències, diu "establir el
règim jurídic dels governs insulars mitjançant una llei
reguladora del règim jurídic d'aquestes administracions,
consells insulars, amb idèntica configuració amb allò que
resulti jurídicament factible a la que contempla la Llei
5/1984, per a l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, als efectes que puguin realitzar les
funcions executives, administratives i la gestió de les
competències autonòmiques que els hagin estat atribuïdes
o en un futur se li atribueixin a l'article 39 de l'Estatut". I
aquí tenim un llistat de mesures que es pensen proposar
quant a configuració dels consells, com mesures i temes a
transferir.

Precisament, quan parlam de principis, que vostè n'ha
parlat, de principis de publicitat, d'igualtat, de transparència,
jo també crec que s'ha d'afegir un principi que és
importantíssim, que és el de la no duplicitat, quan parlam
d'administracions úniques i tal, el que no pot ser és que el
ciutadà no sàpiga exactament quines administracions dins
la comunitat autònoma són les competents en determinades
matèries.

A més a més, entenem que el mateix Estatut, en el seu
moment, ja l'any 83, va deixar el tema prou obert i ja feia
menció de les futures transferències que podien fer, i ja es
deia, a l'article 39 del mateix Estatut, quines eren les
matèries que es podien transferir, en concret, en ordenació
del territori es parlava d'ordenació del territori, urbanisme
i habitatge, medi ambient i ecologia, carreteres, camins,
ports de refugi, transport de viatgers, obres públiques, en fi,
és una cosa que els mateixos legisladors, en el seu moment,
van pensar que el procés de transferències no es quedava a
mantenir els consells insulars com unes administracions
locals, sinó que havien de tenir més competències de tipus
polític.

Pel que fa a la tramitació dels plans territorials, li diré
que tant el de Menorca com el de les illes Pitiüses, aquest
procediment es va iniciar a l'anterior legislatura, hem pensat
que no era prudent aturar-ho, i està pendent d'adjudicar, que
jo crec que a un proper consell de govern, que pot ser el de
divendres o l'altre, ja es podran adjudicar i, per tant, ja es
podrà començar a fer feina en un tema que creim que és de
gran importància.

I quant al de Mallorca, no s'havia iniciat el tràmit, però
esperam que en aquest procés de transferències, també el
Consell de Mallorca iniciï el tràmit prest, pugui iniciar prest
el tràmit de contractació i puguem tirar endavant aquest
tema.
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En definitiva, era el que podia dir sobre transferències des del
punt de vista de la meva conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir? El
representant del Grup Mixt, el portaveu Sr. Miquel Nadal, té la
paraula per intervenir.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. senyores i senyors diputats, senyor
interpel•lant. Li vull explicar perquè ho tengui clar, que Unió
Mallorquina som un partit de centre, liberal i nacionalista que
donam suport a aquest govern i que firmàrem un pacte, un pacte
que és públic i conegut per tothom, i que complirem amb la
màxima lleialtat.

Vostè ens ha parlat que durant els anys anteriors s'havia dut
una política coordinada d'ordenació del territori, duta per
l'anterior govern. Permeti'm que discrepi de la seva opinió, no
entraré en el tema de les transferències als consells insulars,
perquè el Sr. Conseller ha donat explicació a bastament, i crec
que vénen reflectides en el pacte que és públic i notori, de com
es faran i seran objecte de debat en aquest parlament a un altre
moment.

Permeti'm que faci un curt repàs a l'evolució recent que ha
sofert la matèria, tant a nivell preautonòmic com dins el curs del
nostre procés d'autogovern. La legislació del sòl sempre ha
permès, especialment des de la llei estatal del 1975, una
interpretació expansiva del que ha de ser el seu objecte,
configurant-se, ja des d'aquell moment com una legislació
reguladora d'un territori de l'àmbit no solament urbà, sinó també
més enllà dels ciutadans. Ordenació del territori i urbanisme
tenen un objecte comú, que no és d'altre que l'ordenació de
l'aprofitament i la utilització del territori, no són dos objectius
diferents, sinó dues magnituds, una local i una altra supralocal;
i així com a nivell de distribució de les competències entre l'Estat
i les comunitats autònomes, la Constitució estableix una relació
de caràcter bipolar per a tot un conjunt de matèries, no succeeix
el mateix al nostre Estatut d'Autonomia respecte de la distribució
entre el Govern de les Illes i els consells insulars en matèria
d'urbanisme i ordenació del territori. L'article 39 de l'Estatut
possibilita l'assumpció pels òrgans de govern de la funció
executiva i de la gestió en ordenació del territori, urbanisme i
habitatge. Hem de dir així mateix que els consells insulars ja
disposaven des de l'any 1987, 1987, per atribució de
l'emblemàtica Llei d'ordenació territorial, de competències
executives en la matèria, arribant-se al punt que, en absència de
directrius d'ordenació territorial, i en aprovació del Parlament de
les Illes d'un document de criteris, absència de directrius que
vostès estigueren en el govern durant molts d'anys i no les feren,
en absència d'aquestes directrius i amb aprovació pel Parlament
d'un document de criteris, es podia escometre la tasca de
redacció i aprovació dels instruments d'ordenació que es preveien
en aquesta llei, procediment que va sol•licitar recentment el
Consell de Mallorca, per redactar un pla territorial d'aquesta illa
i que no es pogué dur a terme la passada legislatura per raó
coneguda perfectament per tots els diputats.

I aquesta dinàmica d'identificació dels conceptes ordenació
del territori i urbanisme es va avalar fins i tot per la
jurisprudència del Tribunal Suprem, que permeté que el Consell
de Govern, i avui els consells insulars, utilitzar les tècniques de
suspensió de planejament urbanístic per aconseguir finalitats de
protecció de determinades zones de forma alternativa a la

utilització d'instruments estrictament d'ordenació territorial
que regulava la Llei d'ordenació territorial. Va ser també
amb una llei d'aquest parlament, de l'any 1990, sobre
atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, quan es comença a remarcar el
caràcter de pròpia competència de cadascun dels consells
insulars, atribuint a aquests ens, seguint l'esperit que hem dit
fins ara, alguna cosa més que l'urbanisme en sentit estricte,
tota vegada que l'atribució de competències assumides en
relació amb el règim del sòl i l'ordenació urbana, duia
implícit uns mecanismes clars d'ordenació territorial. prova
d'això són alguns intents recents de recuperar aquesta
competència que ja estava transferida, no al Consell de
Mallorca, sinó als tres consells insulars, al d'Eivissa i
Formentera, al de Menorca i al de Mallorca, mitjançant
algunes mesures legislatives incorporades, primer en la
normativa sobre el sòl rústic, i després en la llei de
Directrius d'Ordenació Territorial, que introduïren retalls o
supressions de mecanismes d'intervenció dels quals ja
disposaven els consells utilitzant una tècnica que, en
definitiva, suposava el rescat de la competència per part del
Govern de la comunitat autònoma, competència que ja havia
transferit als consells insulars i l'havia atribuïda com a
pròpia dels consells insulars.

El que es pretén amb el pacte de progrés que varen
firmar un partit nacionalista de centre i liberal, amb els
altres partits que formen aquest govern, era corregir
aquestes darreres mesures o, si es vol, confirmar legalment
una atribució competencial que no es fa de nou, sinó amb el
caràcter de regulació de la situació i regulació clara dels
marcs competencials de les institucions d'autogovern de
cada illa en aquest sector de l'ordenament jurídic denominat
l'urbanisme i l'ordenació del territori.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. La representant del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, Sra. Vadell, té la paraula.
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LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, veim que han presentat una interpel•lació sobre la
funció que tendrà el Govern en matèria d'ordenació del territori
i urbanisme aquesta legislatura. S'ha fet referència a dos punts
importants, el primer d'ells al qual s'ha referit el senyor diputat
representant del Grup Parlamentari Popular és la desfeta de la
conselleria, de la desfeta que hi ha hagut entre les diferents
competències de les diferents conselleries. Jo crec que és bo que
es digui que és competència del Govern distribuir aquelles
matèries que han de dur cada conselleria segons el criteri, segons
el seu model de gestió. Creim que no hi ha un model de
conselleria marc allà on s'hagi de definir necessàriament aquelles
competències que han de dur, sinó això crec que és discrecional
per part del Govern, segons els objectius que s'hagin de complir
aquella legislatura o aquell any. Crec que això és competència
del Govern, distribuir les matèries dins les conselleries així com
ho consideri més oportú.

Després també fa referència aquesta interpel•lació a
l'exposició de motius. Es fa referència al pacte signat per uns ens
-"ens" diu-, en el qual totes les competències d'ordenació del
territori i les d'urbanisme es transferiran als consells. Bé, idò sí,
té raó el Sr. Conseller que firma aquesta interpel•lació. Hi ha uns
ens que han hagut de signar un pacte per poder donar
compliment a allò que està previst a l'Estatut d'Autonomia a
l'article 39, on diu que "els consells insulars, a més de les
competències que els corresponguin com a corporacions locals,
tendran la facultat d'assumir dins el seu àmbit territorial la funció
executiva i la gestió de, entre d'altres coses, ordenació del
territori, urbanisme i habitabilitat, medi ambient i ecologia". Així
mateix, la Llei 9/90, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat diu a la seva
exposició de motius: "la present llei constitueix la primera passa
del procés general que perfila l'Estatut d'Autonomia, i
desenvolupa la Llei de consells insulars, i ha de significar sense
cap dubte una més pròxima i millor prestació dels serveis
públics".

Després de quasi 10 anys d'aquesta primera passa, han hagut
de venir uns ens a signar un pacte per donar-li continuïtat. Un
pacte que, com ja han apuntat altres, el Sr. Nadal, que m'ha
precedit en la paraula, aquest pacte diu que la seva voluntat és de
configurar una nova estructura institucional a les Illes Balears,
atorgant als consells insulars el protagonisme que els correspon
segons l'Estatut d'Autonomia. Els consells han de ser el centre de
la vida política de cada illa, i per tant tenen el dret a assumir la
majoria de competències que els corresponguin. Cada consell ha
de ser la institució líder a les administracions locals, i cada illa
ha de reforçar les línies de suport a la gestió dels ajuntaments,
especialment en les demandes municipals, i en desenvolupar les
competències de govern autonòmiques ja traspassades.

Al pacte també es proposa establir el règim jurídic del
Govern insular, mitjançant una llei reguladora del règim
jurídic d'aquestes administracions, amb idèntica
configuració en allò que resulti jurídicament factible a la
que contempla la Llei 5/1984 per a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes que
puguin realitzar les funcions executives, administratives i de
gestió de les competències autonòmiques que li hagin estat
atribuïdes o que en un futur se li atribueixin segons l'article
39 de l'Estatut.

El pacte signat reflecteix simplement la voluntat de
desenvolupar l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, i es farà
evidentment amb la presentació d'una llei a aquest
parlament on tothom, tots les senyores i senyors diputats la
podran conèixer i participar, presentant esmenes, i
col•laborant amb el Govern perquè sigui tan perfecte com
sigui possible. Tots els grups signants d'aquest pacte, tots
els ens signants d'aquest pacte tenen la voluntat de complir-
lo, i per això ja s'estan fent les primeres passes per fer-lo
realitat. En aquests moments crec que avançar més
esdeveniments seria una imprudència, perquè aquesta llei
encara no està debatuda ni aprovada. Llavors ja hi haurà el
seu moment per poder-la debatre en profunditat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El portaveu del Grup Socialista, Sr. Vicent
Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, vostè ha sortit a la tribuna i ha dit
que havia quedat sorprès per la intervenció de l'interpel•lant.
Jo li he de dir que també he quedat greument sorprès per la
intervenció de l'interpel•lant. Però és que jo afirmaria aquí
que han quedat sorpresos tots els diputats d'aquesta cambra,
i especialment els diputats del seu grup, i ara em sap mal
que hagi sortit el Sr. Marí Calbet, que ha presidit un consell
insular durant molts d'anys, i que ha fet el discurs
reivindicatiu cap a la transferència de competències cap als
consells insulars, i que deu haver quedat, com diuen aquí a
Mallorca, astorat de sentir la intervenció del seu company.
Sorpresos ens hem quedat tots. Jo només li trob una
explicació, entre d'altres coses perquè la intervenció de
l'interpel•lant no té res a veure amb el que havia motivat la
interpel•lació, i molt menys pel que s'ha dit des d'aquesta
tribuna, només hi trob una explicació, l'hora que és. Acabam
de dinar, és l'hora de fer la migdiada, i aquesta hora estam
una mica dormits. I aquesta pot ser l'única explicació que jo
li trob a aquesta intervenció, perquè si bé és cert que aquesta
és la política que han practicat des del Govern del Partit
Popular aquests darrers anys, almanco no ho havien
reconegut d'una manera tan clara i palesa com s'ha
reconegut avui des d'aquesta tribuna. Havien practicat
aquesta política, i havien retirat competències als consells
insulars que havien transferit, però deien el contrari. Clar, jo
només hi trobava una explicació, pensant que des del
Govern hi ha sempre una voluntat, vulgues o no,
centralitzadora, de controlar determinades competències, i
a ells evidentment se'ls anava la mà, però ho podies
entendre des d'aquesta òptica. Però que ara, des de
l'oposició, insisteixin fins i tot endureixin aquest discurs, no
ho entenc. He quedat com vostè, Sr. Conseller, sorprès.

Clar, ha argumentat en certa manera la seva intervenció
sobre la idea de la necessitat d'una política coordinada. I jo



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 14 / 30 de novembre del 1999 515

pregunt, coordinada o centralitzada? Coordinada sí, centralitzada
evidentment no, no només perquè ho digui aquest portaveu,
perquè va en contra de l'esperit de tota la legislació marc
d'aquesta competència, i ho explicaré. Coordinada sí, perquè el
mateix marc legislatiu que tenim a la nostra comunitat en matèria
d'ordenació del territori, ja és una legislació que encamina la
política d'ordenació territorial cap a una adequada coordinació,
però no és una legislació centralitzadora. La mateixa Llei
d'ordenació territorial, la llei marc que ordena la política
d'ordenació del territori crea quatre figures, una d'elles
especialment coordinadora, com són les Directrius d'ordenació
territorial. Crea a continuació els plans territorials parcials, crea
els plans sectorials, tots ells figures urbanístiques que les
defineix clarament la Llei d'ordenació territorial com a figures
coordinadores de cadascun dels sectors o de cadascuna de les
polítiques. Però és que és més, la mateixa Llei d'ordenació
territorial crea com a figura coordinadora de la política
d'ordenació territorial la Comissió de política territorial,
precisament amb aquest esperit coordinador però
descentralitzador. Coordinació sí, i per això és necessari crear
aquestes figures de coordinació de la política territorial. Ara,
política centralitzada o centralitzadora, ja li dic que no. I li dic
que no perquè, com li deia abans, les mateixes lleis, el mateix
marc legal de la nostra comunitat autònoma pel que fa a política
territorial, van amb un esperit absolutament contrari, i vostè ha
començat citant l'article 103 de la Constitució Espanyola, i no sé
si és que, li repetesc, l'ha llegit ara, a les 4 de la tarda, després
d'haver dinat, que era l'hora de la migdiada, perquè l'article 103
de la Constitució Espanyola diu més aviat el contrari del que
vostè ha volgut interpretar, diu que l'Administració pública
serveix amb objectivitat els interessos generals, i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, o sia exactament el que diu tota
la legislació que emana a partir de la Constitució a la nostra
comunitat autònoma, però precisament tot el contrari del que
vostè ha defensat en aquesta tribuna.

L'Estatut, exactament el mateix, l'article 39.8, els consells
insulars tendran competència per assumir la competència
d'ordenació territorial. Però és que és més, repassant debats
recents sobre política d'ordenació territorial, he recordat que
vostès, en contra del que diu el nostre Estatut a l'article 2, que diu
que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la formada
per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i
Cabrera, vostès a les Directrius d'ordenació territorial amaguen
el concepte d'illa -li tenen por, al concepte d'illa, hauria
d'explicar per què; avui ho entès més- i defineixen les illes com
àrees homogènies de caràcter supramunicipal. Per què? Per
aquest concepte centralitzador que no podem assumir ni tan sols
amb la Llei d'ordenació territorial, que la nostra comunitat
autònoma és una realitat d'illes, que cadascuna d'aquestes illes té
un consell insular, i que aquests consells insulars poden assumir
determinades competències. Si no és així, no ho entenia. Ara sí
que ho entenc.

Ha arribat a dir vostè que si amb aquesta política d'ordenació
territorial que planteja el Govern del pacte de progrés arribaríem
a haver de coordinar -no sé molt bé com ho ha dit- una societat,
si tenim una societat o quatre societat. Doncs miri, sí, tots som
conscients que la nostra comunitat autònoma és una comunitat
d'illes, plural, de realitats plurals, i que és bo que des del Govern
es reconegui.

Per tant, Sr. Conseller, jo crec que només em resta encoratjar-
lo a continuar endavant amb aquesta política, entre altres coses
perquè hi ha un pacte firmat, i que evidentment el Govern l'ha de

complir. Però no només per això, sinó perquè aquesta és la
política que vol i que necessita la nostra comunitat
autònoma, la nostra societat. I aquesta interpel•lació d'avui
és contrària als interessos de la nostra societat. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Cristòfol
Huguet, per replicar al Govern.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que em corresponen
cinc minuts, i crec que seran més que suficients per posar en
evidència la ignorància d'un conseller, d'un membre d'aquest
govern, i la disposició a fer oposició dels diputats que han
de donar suport al Govern; perquè aquí no han vingut a
explicar els principis que han organitzat la muntada
d'ordenació del territori que tenen en aquest govern. Qualcú
ha pujat aquí i ha explicat per què han desfet el que hi havia
a medi ambient? Vostès ho han sentit?, si era per
descoordinació, per desconcentració, per què era?, per
desconcentrar-nos? Per què era? Per què ho han fet?

L'article 150 del reglament empara els diputats a
interpel•lar el Govern sobre la política general, i que donin
explicacions del que fan; i a açò és al que he vingut aquí. He
posat exemples en l'exposició de motius del que jo entenc
que és descoordinació: un conseller que quan li demanen
com farà la llei de transferències, les dificultats jurídiques
que açò representa, em diu "ah, açò no és del meu
departament". Açò és l'explicació, i aquí, per "peteneres",
"farem una llei", i no sé què. 

I els membres que han intervengut pels grups que donen
suport a aquest govern, també s'han lluït. El Sr. Nadal ens
ha explicat la seva visió de diferència entre urbanisme i
ordenació del territori. Escolti, la Constitució, l'Estatut, la
Llei del sòl, la d'ordenació del territori, el que vostè vulgui,
només té suport i justificació per crear béns i donar servei
als ciutadans. Només per açò. Vostè expliqui com s'atendrà
millor als ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera amb els canvis que fan. Venguin aquí i ho
expliquin, no ens diguin el que nosaltres vàrem fer.
Nosaltres ja no governam, nosaltres no hem d'explicar el
que vàrem fer. Hem tingut un canvi al Govern. Vostès a una
interpel•lació han de venir aquí a explicar el que fan i per
què, i com ho faran, i ningú no s'ha atrevit a fer-ho, ningú.
Açò era la interpel•lació. Açò és riure-se'n, de les
obligacions que tenen, no davant els diputats, davant els
ciutadans, venir aquí a passejar, llegir i no dir res.

Els ho diré jo, en paraules d'un autor del segle XIII,
Ramon Llull, Llibre de Meravelles, se'n recorden? Llibre
setè, de les bèsties, se'n recorden que es varen reunir a un
lloc preciós totes les bèsties per elegir el seu rei, i uns varen
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proposar que era el lleó, i uns altres, que menjaven herbes, varen
trobar, "ep!, ha de ser bell i que mengi herba, perquè el lleó
menja carn i és perillós. Podria ser el cavall", i va sortir la
guineu, que menja herba, i menja carn, i menja el que deixen els
altres, i amb astúcia va fent que es barallin els que mengen herba
i els que mengen carn. Açò és el que han fet vostès, quan han
destruït la Conselleria de Medi Ambient i les competències que
hi havia, ha estat per baralles entre els que mengen carn i els que
mengen herbes.

I acabaré, si em permet el Sr. President, amb un consell que
un taverner li dóna al príncep. Es queixa davant el lleopard, que
no va bé el príncep del regne que tenen, que és un príncep que no
només és dolent perquè ho fa malament, sinó que també és
dolent pel que deixa de fer bé; se suma el que fa malament amb
el que no fa bé. En la meva interpel•lació, jo esperava que avui
tindríem els diputats i els ciutadans d'aquestes illes una
explicació per què han organitzat vostès la planificació, les
competències, les funcions en ordenació del territori de la
manera que ho han fet, que és diferent de la que hi havia, i açò
mereixia una explicació; i una altra respecte de com faríem la
distribució, i quins beneficis tindrien els ciutadans que els
consells i no el Govern, perquè no és més dolent, Sr. Portaveu
del Partit Socialista, que les coses estiguin en el Consell o que
estigui en el Govern. El que és bo o és dolent és el que arriba als
ciutadans. Si als ciutadans els va bé que sigui del Govern, bé pel
Govern, perquè és bé pels ciutadans; si els va malament, bé pel
Consell, perquè així anirà millor als ciutadans. Però ho expliquin
aquí, no ens ho demanin a nosaltres, que no governam, venguin
vostès i ho expliquin, i escolti aquest consell que l'hostaler li
deia: "no es pot estimar el dany que ve d'un mal príncep, un pel
mal que fa, l'altre pel bé que podria fer i que no fa, i així per
malvat príncep ve dany de les dues maneres que haveu sentit.
Aquest rei a qui us han enviat és home que confia massa en el
seu consell i que té un consell dolent, malvat i de vils homes".
No ho dic en el sentit estricte de la paraula, però sí que esperam
nosaltres que els consellers i aquest govern responguin una mica
més davant dels seus ciutadans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Conseller d'Ordenació del Territori
vol intervenir en torn de contrarèplica i tancar el debat. Té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
HABITATGE I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Bé, vostè insisteix, però jo li he de recordar que vostès han fet
una interpel•lació amb uns termes, i açò és una cosa evident. Em
sembla molt bé. Quant al tema que tant li preocupa entre les dues
conselleries, de Medi Ambient i d'Obres Públiques, l'únic que
s'ha traslladat ha estat una direcció general, de fet tota
l'estructura tant d'una conselleria com de l'altra ha quedat intacta,
i a mi em preocuparia si hi hagués hagut canvis de competència
entre direccions generals, hagués canviat l'estructura; però de fet
una direcció general d'una conselleria a l'altra, jo no crec que
sigui el fi del món, com per treure aquí l'apocalipsi i històries
d'aquestes.

El que a nosaltres sí ens interessa en aquest moment és
gestionar bé les coses, dotar de competències adequades els
consells. Nosaltres pensam que els senyors diputats tenen la
mateixa majoria d'edat quan són aquí que quan són a Menorca,

perquè són les mateixes persones. és a dir que si aquí tenen
intel•ligència, quan són a Eivissa i Menorca també supòs
que la tenen, i que per tant jo crec que els consells el que
han de fer és gestionar el màxim de competències que
puguin fer a cada illa. Per quina raó? Perquè és que si
començam a llegir l'exposició de motius, la diputada del
PSM ha fet menció a la Llei 5/1989, de consells insulars, si
llegim l'exposició de motius, sempre ens trobam el mateix,
són unes exposicions de motius fantàstiques, que això ja era
una pràctica de l'antic Govern, perquè vostè em diu que no
podem parlar de l'antic Govern, que hem de parlar de futur.
Home, amb uns elements d'anàlisi també serveix a efectes
històrics les coses que han passat, per aprendre i no repetir
els mateixos errors que han fet els altres, crec jo. Sempre es
diu el mateix, les Illes Balears estan compostes per quatre
illes fonamentalment, poblades, i que aquestes han sofert
uns processos històrics des de l'edat mitjana, i que fins i tot
recentment, en els darrers 50 anys han sofert uns processos
econòmics, industrials també diferents, i que de fet
governar-los des d'una espècie d'igualtat total, aplicant unes
mateixes mesures en tots els casos, no és beneficiós, fins i
tot crec que provoca desavantatge per determinats casos.

Per tant, nosaltres insistim que hem de dur endavant la
dotació de competències als consells insulars, i quant a la
competència d'aquest conseller, no es preocupi, perquè ja a
final de la legislatura li podré justificar prou bé hem fet les
coses.

Quant al tema de les mesures urbanístiques, és evident
que un tema de delegació de competències és prou complex
com que obliga a modificar la Llei d'ordenació del territori,
implica modificar la Llei dels consells, i pens que és un
tema prou complex com perquè ara, en cinc minuts, després
d'una migdiada fantàstica, ho haguem de descobrir tot.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Amb aquesta intervenció queda
tancat el punt primer de l'ordre del dia del plenari que ens
ocupa.

II.- Proposta de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears. Escrit RGE núm. 3333/99, presentat pel Grup
Parlamentari Mixt.
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El segon punt de l'ordre del dia és la proposta de creació
d'una comissió no permanent d'investigació sobre possibles
irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a les
Illes Balears. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Mixt,
el diputat Sr. Santiago Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Arriba a aquest parlament avui de tarda una qüestió important,
una qüestió fins i tot m'atreviria a dir que transcendent. I dic això
perquè en moments de descrèdit de la vida política com hi ha
arreu del món, les institucions han d'actuar quan en tenen
l'oportunitat, i avui la tenim, l'oportunitat. Transcendent, per
què? Idò perquè aquesta cambra decidirà avui posar fil a l'agulla
per començar a aclarir què va passar amb l'anomenat cas dels
argentins de Formentera. Transcendent també perquè aquest
pacte de progrés demostrarà una vegada més la seva coherència
programàtica aprovant una comissió d'investigació en aquest
parlament, no massa acostumat per les anteriors majories a
investigar coses, i no era perquè manquessin casos per fer-ho.

Idò anem per feina, i començaré primer fent memòria de la
més recent vida parlamentària de Formentera. Des de l'any 83
Formentera tria un representant al Parlament de les Illes Balears.
D'aquesta manera els nostres representants han set: del 83 al 87
Bartomeu Ferrer, del PSOE; del 87 al 91 Isidor Torres,
independent dins les llistes del PSOE, substituït per Encarna
Magaña, del PSOE; del 91 al 95 Víctor Tur, també del PSOE; i
del 95 al 99, el darrer període parlamentari, Joan Robert Masdeu,
de l'Agrupació Independent Popular de Formentera.

A les eleccions del 95 els conservadors es presentaren junts,
PP més GIF, partit local, i aconseguiren un resultat de 1.196
vots; i les opcions progressistes anaren per separat: PSOE més
Esquerra Unida, que aconseguiren 34 vots menys. Recordin que
a una circumscripció on només es tria un representant guanya qui
té més vots, no hi ha llei d'Hondt que valga, és una espècia de
plebiscit.

Què podia passar en aquestes darreres eleccions? Bé, ara ja
ho sabem què ha passat, ja no té massa gràcia. Bé, en té de
gràcia, però només per a alguns, clar. Aquests resultats de la
pitiüsa menor ha dut de corcoll bona part dels analistes electorals
els darrers dos anys i, per què no dir ho?, més directament els
responsables polítics dels partits, sobretot del que governava.
Des de fa dos anys la possibilitat de la governabilitat de la
comunitat a partir de les eleccions del 99 s'apuntava que podia
dependre d'un diputat, i així els sondeigs auguraven resultats del
tipus PP 29-30 diputats, la resta de partits 30 o 29. I a
Formentera, amb candidatures sense lligar, sense saber si els
partits anaven junts o separats, les prediccions eren d'allò de 0 a
1 o 1 a 0, clar i diàfan.

El març d'enguany, i ja fins a aquestes eleccions, ja es
preocupava d'aquests resultats tothom. Les candidatures s'anaven
perfilant, un nou pacte del PP i el GIF a Formentera estava més
o menys clar, contra el parer del PP de Formentera. I així els ha
anat, gairebé no queda PP a Formentera, i després del resultat de
la candidatura al Senat, el pacte, la COP, també assegurava la

candidatura unitària de les forces de progrés a Eivissa i
Formentera. D'aquesta manera els resultats a nivell
autonòmic per a la majoria d'enquestes tornaven a ser
estrets: PP 27-28, resta 32-31; i al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera també anava ben just, amb un previsible empat
a 6 del pacte i del PP, i amb unes enquestes ben incertes a
Formentera, que no sortien de l'1-0 o el 0-1.

Tot estava a l'aire, idò. Al Consell de Menorca, per altra
banda, tot pareixia decantar-se per una victòria de les forces
de progrés, com així va succeir. Lligat amb tot això, de la
lectura del nostre Estatut d'Autonomia, concretament a
l'article 24.6 ens diu: "per a l'aprovació del pressupost, de
les lleis que afectin els consells insulars, de la modificació
de l'Estatut, i en qualsevol altre supòsit en què la llei o el
reglament ho precisin, serà necessari que la majoria
suficient s'assoleixi a més pel vot favorable, computat de
manera separada, dels parlamentaris que representin, si més
no, dues illes diferents". Interpretacions interessades al
marge, aquest article sembla deixar clar la importància que
podria arribar a tenir un sol diputat, quan teníem un Consell
Insular de Menorca amb un resultat clar, i un Consell
Insular d'Eivissa i Formentera on un sol conseller podia
decantar la majoria. Fins aquí tothom ho ha entès, supòs:
estava ben clara la importància d'aquest diputat.

Però hi ha més coses: què més ens trobam? Déu n'hi do.
ens trobam que a final del maig d'enguany comencen a
sortir remors, veus, que parlen d'una cosa que en principi no
es creu ningú. Parl de notícies confoses, que ens deien que
a Formentera s'hi havien censat prop de 150 argentins. Al
final no foren 150, foren 74. Però més que el nombre, que
hagués pogut ser molt important, ja he parlat d'una
diferència de 36 vots en les eleccions del 95, m'interessa el
fet, el concepte: apareix un nombre prou rellevant de
persones sense una vinculació aparent a Formentera, que no
apareixien en el primer cens exposat però sí en el cens
definitiu i vàlid per a aquestes eleccions del 99. Aquest cas
de Formentera és, si més no, curiós, encara que la paraula
exacta per a mi és escandalós, ja no curiós sinó escandalós.
A una illa amb un cens de 4.064 votants, on només es tria
un representant al Parlament i Consell, on ja he donat
compte de les diferències que se solen produir en vots, de
cop ens neixen, ens floreixen, surten 74 nous votants, i en
comú una cosa: que tots ells són de Santa Fe i Santo Tomé,
a la província de Rosario, a la República Argentina.

La notícia va anar agafant volada, i el que els parla i tot
l'equip de gent de campanya vàrem arribar a estar
francament preocupats, i sobretot molt ocupats. Si ja és per
si difícil combatre amb els mitjans molt precaris que teníem,
amb la maquinària de guerra i de desembarcament de tota
una Presidència del Govern, quan a sobre descobreixen que
els teus adversaris semblen ser el màgic Andreu, i tenen la
sort de poder canviar les retxes del camp de lloc, fins i tot
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les porteries de camp, quan tu xutes a porta, llavors ja dius allò
que deia Felip II de "jo no he enviat les meves naus a lluitar
contra els elements".

Els llegiré ara, perquè en tenguin coneixement exacte, quin
és el marc legal d'aquests ciutadans que s'inscriuen al cens
especial de residents absents, i que jo crec que és ben entenedor.
Una Ordre Ministerial del 24 d'abril del 96, que, com resa, por la
que se dictan normas técnicas para la actualización mensual del
censo electoral: "El municipio de inscripción en España a efectos
electorales lo determinará el elector según los criterios siguientes:
para los nacidos en territorio nacional el municipio de la última
residencia o el de mayor arraigo; para los nacidos fuera del
territorio nacional el municipio de la última residencia o el de
mayor arraigo de alguno de los ascendientes, o en su caso del
propio interesado". Molt bé, "lo determinará el elector según los
criterios siguientes", com que supòs que l'elector no el sap, se
suposa que el funcionari consular li ha de llegir els criteris, que
els entenga, i que ell triï, evidentment baix de la seva voluntat,
però després d'haver-los llegit i que els hagi entès. Això em
sembla que d'un primera lectura queda ben clar. La veritat és que
s'ha de ser molt enrevessat per entendre que paraules com
"arraigo" justifiquen segons què. Però així i tot, amb l'analogia
claríssima de com ens inscrivim i votam la resta de ciutadans de
l'Estat, el que no es creu ningú és que un ciutadà pot votar allà on
vulgui, i sobretot perquè la norma no ho diu, com ja hem llegit
ara.

Els llegiré ara unes altres paraules per saber de què podem
estar parlant, si és que es demostra: "Tupinada -o pucherazo en
castellà-: engany consistent en introduir paperetes fraudulentes
en una urna electoral o alterar-ne el compte". "Frau: acció
contrària a la llei o als drets que en deriven amb intenció de
treure un profit a costa de l'Estat o d'altri. Per ell mateix no
constitueix cap delicte, però és part fonamental de molts: estafa,
alçament de béns, fallida fraudulenta, etcètera, i és un agreujant
genèric". A la definició d'elecció, surt una part que és "els
resultats de les eleccions poden no reflectir la voluntat dels
electors, i com a conseqüència de pressions externes, trucatge
d'urnes, emissió de vots falsejats, manipulacions sobre els
candidats i sobre els electors, han anat compensant aquesta mena
de pràctiques amb el perfeccionament electoral, la pràctica del
vot secret i la competència atribuïda als tribunals per jutjar sobre
la regularitat de les eleccions".

Una vegada aclarits aquests conceptes, vegem què va fer el
Govern balear amb les cases balears a l'estranger, i sobretot a
l'Argentina, que, és cert, hi feren coses, algunes de les quals ben
necessàries, i coincidesc en això amb el que digué el senador
Cámara al Senat fa ben poques setmanes, que ningú no està en
desacord amb la necessitat de promoure iniciatives que vehiculin
les relacions socioculturals i els drets polítics dels emigrants.
Però també el senador Cámara deia que el que passa és que
aquestes relacions socioculturals s'han convertit en relacions
censals, no socioculturals, sinó censals.

Resulta que apareixen 74 censats, és a dir, el 2'5% del cens,
just quan arriben les eleccions i hi havia una disputa tremenda
perquè el que hi havia en joc era el pròxim Govern balear, i així
tendrem ocasió de veure-ho.

El que més ha fet el Govern del Partit Popular a l'Argentina
ha estat publicitat. Milions i milions, cents de milions en
relacions socioculturals.

Potser sí, però també molta publicitat, amb fons públics,
dels que després serien candidats del PP aquestes darreres
eleccions.

I potser qualque cosa més, perquè les manifestacions
dels futurs votants argentins ho aprofiten tot, perquè no és
sorprenent la coincidència de l'itinerari argentí d'aquests
membres del Govern balear, del president, de la consellera
de Presidència, de qualque director general que avui ja no
ho és però que ara seu al banc conservador, i els llocs de
residència d'aquests nous votants?

Recordin que, a Formentera, no era el Sr. Jaume Matas
qui s'hi presentava, sinó uns candidats bastant més modests.
S'hi presentava el Sr. Joan Robert Masdeu, en nom de
l'Agrupació Independent Popular de Formentera, no del
Partit Popular, de l'Agrupació Independent Popular de
Formentera, que la coneixen a ca seva a l'hora de dinar, que
tragué un 90% de vots a l'estranger, fantàstic, i un 42% a
Formentera, diferència notable, si més no, i Santiago Ferrer,
de la COP, servidor, qui els parla, amb un 10% a
l'Argentina, fracàs evident, però amb un 58% a Formentera,
suficient, em sembla.

Si no tenguéssim ombres de dubte, no plantejaria la
comissió d'investigació.

Com deia el senador del PP Vázquez Portomeña fa pocs
dies al Senat, a una pregunta del senador Torres, d'Eivissa
i Formentera, s'ha de propiciar que els immigrants votin i
se'ls dóna certa llibertat, d'acord amb l'Ordre ministerial de
24 d'abril del 96, ara bé, no es pot deixar que algú faci el
que li vengui en gana o bé el que algú, mitjançant argúcies
o trames més o menys legals, faci variar la voluntat de ls
persones o la dirigeixi, i que consti que el comportament
humà de deixar-se dirigir l'entenc, i no sé si donar-la a la
instància física o a la necessitat material d'ajut, m'atreviria
a censurar que algú manifesti que vol votar on no li toca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, ha d'acabar.

EL SR. FERRER I COSTA:

Vaig acabant, Sr. President.

El que preocupa és que un gestor públic pugui derivar
recursos públics a tasques que no li són pròpies.

Està molt bé destinar diners als immigrants que van
haver de partir de les Illes. Ara bé, per què les sospites
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d'haver adreçat diners cap a unes comunitats cercant una finalitat
que no fos la compensació, pel fet d'haver hagut d'emigrar? Si
aquestes sospites, que podrien ser sense fonament... Quin polític
no cerca en la seva gestió que els electors no el tornin a votar
d'aquí a quatre anys? Ara bé, si afegim que els esforços per fer
que et votin resulten desmesurats, les quantitats
desproporcionades i ingents, després pareix que les sospites són
fundades, i si, a més a més, hi ha dubtes sobre la manera de
censar la gent al cens especial de residents absents, encara pitjor,
i si, a més a més, les persones absents, segons l'ordre ministerial,
no hi haurien de ser, ja apaga i ves-te'n.

La necessitat d'aquesta comissió em sembla que ha quedat
palesa, i així esper que ho reconeguin tots els grups de la cambra
amb el seu vot favorable.

Aclarir la netedat i la transparència garanteixen el
funcionament del sistema democràtic i, per tant, també
l'honorabilitat de la classe política.

Senyores diputades i senyors diputats, Déu ens alliberi de
saber mai que ningú d'aquesta cambra ha estat involucrat en un
o altre grau en afers d'aquesta mena! La repugnància de sentir-
me company d'institució em faria caure la cara de vergonya. Ara
bé, hi estic disposat, ni que hagués de replegar-la del terra.

Creem aquesta comissió i que caigui qui caigui.

Ens trobam amb una magnífica oportunitat de fer valer el
nom de les institucions i de fer un exercici de regeneració
democràtica.

Senyores i senyors, siguem valents, creem aquesta comissió
i, si fos el cas, assenyalem els indignes i responsables d'aquestes
operacions i facem-los fora de la vida política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn dels grups que s'hi mostrin a favor.
Té la paraula, per Esquerra Unida i Ecologista, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, no només volem donar suport a aquesta
iniciativa perquè es creï la comissió d'investigació, sinó que
volem demanar a tots els grups que hi donin suport, fins i tot
també el Grup Parlamentari Popular, ja que pensam que és el
més interessat que això es creï perquè algú posa dubtes sobre
l'actitud d'alguns dels seus dirigents, els estan posant en

personatges que fins fa molt poc eren, per exemple,
secretaris del Partit Popular a les Pitiüses, i jo no vull
utilitzar les declaracions d'aquest senyor, perquè pens que
no és bo utilitzar les expressions d'una persona ressentida,
la qual, quan abandona un partit, veu tots els mals que hi
havia però que abans no els hi havia vist, i jo pens que,
aquesta persona, el que ara diu, ho hauria d'haver dit en el
seu moment davant els jutges i, en tot cas, esper que el citin
en el procediment obert que ho pugui explicar allí.

Ja dic que no vull aprofitar les paraules d'aquesta
persona, però sí que voldria aprofitar les paraules de qui
aleshores era el màxim dirigent del Partit Popular a les
Balears quan el 10 de juny de 1999 declarava: "El PP balear
demanarà al Ministeri d'Afers Exteriors si hi ha alguna
irregularitat en la inscripció en el cens electoral de ciutadans
hispanoamericans amb ascendents a les Balears"; com dic,
deia això el Sr. Joan Verger dia 10 de juny de 1999.

A la millor hi haurà algú del seu partit, com un conegut
ministre, que potser no li doni suport en això, perquè davant
la interpel•lació en el Senat formulada pel senador d'aquesta
comunitat autònoma, així com pel senador de la
circumscripció d'Eivissa i Formentera, va entendre que allò
era una pèrdua de temps, no així els altres grups
parlamentaris, que era una pèrdua de temps i que, a més, era
pràcticament impossible que hi hagués irregularitats en el
cens electoral.

Nosaltres pensam que, realment, hauria de ser
impossible del tot que hi hagués irregularitats en el cens
electoral, però hi ha quantitat d'indicis que fan sospitar que
n'hi va haver, quantitat d'indicis, com considera bona part de
l'opinió pública, però no només això, ho considera també el
fiscal d'Eivissa, que ha considerat que hi ha indicis de
possibles actituds delictives i que demana la intervenció del
jutjat sobre aquestos temes.

Per tant, més propi encara que la intervenció del jutjat,
que aplaudim, que si hi ha indicis d'actes delictius, ho faci,
és que aquest Parlament ho investigui, dins les seves
funcions, perquè, realment, hi ha qüestions molt estranyes,
qüestions tan estranyes com que el funcionari eventual del
Consolat espanyol a Rosario, a l'Argentina, a la zona d'on
procedeixen els 74 inscrits famosos de Formentera, és al
mateix temps president del Centre Balear a Rosario. És clar,
si resulta que en aquest Centre Balear, que reb ajudes des
del Govern balear, s'hi fa una propaganda determinada, com
manifesten algunes de les persones que s'hi inscriviren, en
el sentit que se'ls orientava el vot cap a una qüestió
determinada, com dic, si aquesta mateixa persona és la que
fa les inscripcions, hi ha qüestions que són, com a mínim,
bastant estranyes i que, realment, consideram que podríem
investigar.

Per veure'n la magnitud, qui m'ha precedit, el diputat per
Formentera, ja ha donat unes dades, però, realment, és
significatiu l'augment que hi ha del 95 al 99. Sabem que hi
ha un augment a tot el país, però, realment, amb aquestes
característiques no és molt corrent. El 95, a Formentera, hi
havia inscrites en el cens 37 persones que fossin residents a
l'estranger, i el 99, passen a 148, és realment un increment
massa important. I entre aquestos 148 hi ha els 74 que
procedeixen de la mateixa zona de l'Argentina, allà on hi ha
aquest Centre Balear i on hi ha un funcionari que, a més,
treballa per al consolat espanyol.
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És realment preocupant.

També dels resultats que es varen produir, que, com s'ha dit
abans, la diferència brutal, pràcticament els vots que procedeixen
de l'estranger són tots per al PP i pràcticament no n'hi ha per a la
COP, però també una comparació que és bastant interessant. A
l'illa d'Eivissa, en total, hi ha 83 vots procedents de l'estranger;
a Formentera, amb una població sensiblement inferior, n'hi ha
88; alguna cosa voldran dir, segurament, aquestos fets.

Per altra banda, hi ha les declaracions, realment sorprenents,
que fan algunes d'aquestes persones que hi estan inscrites,
declaracions que s'han publicat en premsa,  que no s'han
desmentit, i són tan curioses com, per exemple, la que diu: "Cada
uno pone sus esperanzas en un determinado candidato, y por
referencias, el que más conocemos es Jaume Matas", per exemple;
una altra diu: "No tengo nada que ver con Formentera, nunca he
estado allá. En el Centro Balear me preguntaron si me importaba
votar en Formentera porque harían una casa. Tengo ganas de
conocer Formentera, aunque me han dicho que allí la situación está
muy mal", bé, la situació está muy mal i a la millor volen arreglar-
la i vénen aquí.

Després, coses curioses, realment els viatges fets a
l'Argentina o a altres països on realment hi hagi una colònia de
gent procedent de les Illes Balears sembla molt bé, i és positiu,
sempre que no s'utilitzi per a interessos partidistes, però, per
exemple, una altra dada objectiva, fàcil de comprovar, d'una
família de 13 membres, procedents originàriament d'Eivissa, no
de Formentera, 9 havien pogut fer una visita a l'illa d'Eivissa,
pagada per l'Operación añoranza, no varen anar a Formentera
perquè el que volien conèixer era l'illa d'Eivissa, no la de
Formentera, on no tenien avantpassats; realment, dels 74, segons
pareix, n'hi ha un que tenia qualque tipus de relació de parentiu
amb l'illa de Formentera, els altres, en alguns casos, podien ser
nascuts a l'illa d'Eivissa, a l'illa de Mallorca o els seus pares o
altra gent de la seua família i ells, ciutadans nascuts a
l'Argentina; fins i tot hi havia persones que eren d'origen d'un
lloc tan proper a Formentera, com tothom sap, com és la
província de Zamora.

Bé, davant totes aquestes qüestions, davant el que ja s'ha
explicat, de quin era l'ambient electoral que es vivia a
Formentera, davant la reiteració de viatges de caràcter
propagandístic que es fa a Amèrica llatina però que també es fa
a Formentera, que, en els darrers temps, abans de les eleccions,
reben una quantitat de visites de membres del Govern balear del
seu moment, i especialment del seu president, com no havien
rebut els anys anteriors. El fet que es crea, es decreta, un decret
especial i transitori per a Formentera perquè havia de ser un
exemple de no sé quantes coses i el Govern balear hi havia de fer
no sé quantes coses més.

Tot això i la importància que podia ser decisiva d'aquest
diputat únic per Formentera, que es pot elegir per una
diferència molt baixa de vots i que realment el total de
persones residents a l'estranger, inscrites en el cens per
Formentera, era del 6% del total de persones que havien
votat el 95, o sigui, podia tenir uns efectes de desvirtuar
absolutament el resultat de Formentera, davant tota aquesta
sèrie de qüestions, com dic, nosaltres creim que es fa
imprescindible crear aquesta comissió d'investigació que
s'ha proposat i de veritat pensam que el PP ha de votar-hi a
favor, perquè si no tenen res a amagar, en sortiran
beneficiats per aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Gomila.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Des del PSM, com els altres partits que en aquest moment
donam suport al Govern, ens va sorprendre també quan centenars
d'espanyols i de descendents d'espanyols emigrats a l'Argentina,
durant la passada campanya electoral, es van inscriure en el cens
per exercir el seu dret a vot a les eleccions municipals i
autonòmiques, moltes de les quals, durant dècades, no s'havien
preocupat no ja de votar a unes determinades eleccions, sinó de
conèixer la terra en què en aquell moment s'havien censat.
Curiosament, van tenir oportunitat de sentir per alguna emissora
de ràdio les declaracions d'alguns d'aquests censats,
concretament de l'illa de Formentera, i és evident que no la
sabien situar a cap de les quatre illes Balears, i els costava molt
saber en quin territori s'havien censat.

Per tant, curiosament, i ja s'ha dit aquí, la inclusió en el cens
venia de ciutats on havia arribat l'Operació enyorança del Govern
balear, i més concretament, en el cas dels residents de
Formentera, venien de Santa Fe i de Santo Tomé, i algunes de les
persones que hi havien estat incloses deien que havien rebut el
suport de l'associació balear en aquella ciutat o regió, que també
coincidia amb visites que hi havia fet el Govern.

Aquesta mateixa setmana el cas Formentera ha tornat a estar
als mitjans de comunicació, concretament ahir un exalt càrrec del
Partit Popular a l'illa d'Eivissa reconeixia que "fue una maniobra
muy torpe" i que el que preocupava, com han apuntat els
portaveus que m'han precedit no era l'Ajuntament de Formentera,
sinó el conseller en el Consell Insular d'Eivissa i, evidentment,
el diputat en aquest Parlament.

En el passat punt de l'ordre del dia algú reclamava
transparència, no ja davant els diputats d'aquesta cambra, sinó
davant els ciutadans d'aquestes illes. És evident que en aquest
moment pensam que també hi ha d'haver transparència. En
aquest moment hi ha molta gent que vol donar explicacions, he
citat l'exsecretari general del PP d'Eivissa, els dirigents
d'aquestes associacions balears a l'Argentina també reclamaven
que algú els demanàs explicacions, que tenien moltes ganes
d'explicar-se, alguns dels censats també es queixaven que ningú
no els havia demanat res, a ells, per tant, hi ha molta gent que té
ganes d'explicar el perquè d'aquesta situació, d'aquest increment
de persones censades a Formentera, i, per tant, és bo i em sembla
que un marc adient per conèixer totes aquestes opinions i per
demanar totes aquestes informacions seria aquesta comissió que
el diputat Ferrer demana en aquest ple que es creï.

És evident que nosaltres donarem suport a aquesta proposta
perquè volem saber què va passar, què va passar amb els diners
i amb la campanya que es feia des del Govern balear amb
l'Operació enyorança, què va passar amb aquesta gent que es va
censar a l'illa de Formentera i per què es va produir aquest
increment de persones censades, que, després, com ja s'ha
explicat i s'han donat les dades dels resultats electorals, resulta
que, majoritàriament, van estalonar el Partit Popular.

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei que
presenta la COP de Formentera i formarem part d'aquesta
comissió, si s'arriba a aprovar, i hi presentarem les nostres
propostes, les nostres sol•licituds de compareixença, i,
evidentment, després treurem les conclusions pertinents.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Socialista, el Sr. Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

Escribía Fernández Almagro que en el año 1890, hace
110 años, en la España de la Restauración, y más
concretamente en la ciudad de Castellón de la Plana, se
reunió el delegado del gobernador con los miembros del
ayuntamiento y se dirigió al alcalde diciéndole: "usted, que
va a presidir la mesa electoral, lo que tiene que hacer es
escamotear las candidaturas de la oposición y en su lugar
meter en la urna las ministeriales. Usted, lo que tiene que
hacer es volcar el puchero si fuera necesario, para dar el
triunfo al candidato ministerial. Y en último término, si
ninguno de estos resortes y medios son bastantes para
conseguirlo, válgase de todo género de recursos, en la
inteligencia que detrás de usted estoy yo como delegado del
gobernador, y detrás de mi está el gobernador de la
provincia y el Gobierno mismo". 110 años desde que se
instauró en España el pucherazo como sistema político. Lo
justificaban los conservadores de entonces de la siguiente
manera, se decía: "Escójase pues entre la falsificación
permanente del sufragio universal o sus supresión, si no se
quiere elegir entre su existencia y la desaparición de la
propiedad." Decían: "El cuerpo electoral no puede servir de
guía a la corona para la dirección de los asuntos políticos,
por su extrema versatilidad". Frases de Cánovas del
Castillo, constantemente reivindicado por el Partido Popular
a través de su primer presidente, Fraga Iribarne, que tanto
adoraba a dicho político que a su centro de estudios le puso
el nombre de Cánovas del Castillo, ¡y vaya si han estudiado!

Baleares, elecciones autonómicas y municipales, año
1999, 110 años después. Un ciudadano originario de
Mallorca, esta vez no es Fernández Almagro, residente en
Santa Fe, Argentina, remite una carta a su sobrino:
"Estimado sobrino Miguel: Frente a las próximas elecciones
españolas, el Partido Popular y las más altas autoridades del
Gobierno balear han estado de visita por América. En el
caso específico de nuestra Santa Fe, han realizado lo
siguiente: dos fiestas con banquete para más de 500
personas y en forma gratuita", son los nuestros, son los
nuestros, recordarán los que compartieron con nosotros la
anterior legislatura cuando hablamos del famoso efecto
"lechona", aquí lo tienen en Argentina, como efecto
"ternero" o el animal que se use por allí; bien, dejo lo que se
hizo. Sigue la carta: "Con motivo de gestionar mi
ciudadanía española, tuve la oportunidad de enterarme que
la están facilitando y gestionando gratuitamente para cientos
de descendientes de baleáricos y, por una incidencia de una
persona amiga mía, me entero, y esto es lo principal que te
quería transmitir, les aconsejan votar por los candidatos del
Partido Popular, y lo más insólito, me cuenta que serán
empadronados en el padrón de la isla de Formentera, no
importando de qué lugar de Baleares o España pertenezcan".

Cien años entre las palabras recogidas por Fernández de
Almagro, en 1890, usted lo que tiene que hacer es volcar el
puchero, si fuera necesario, para dar el triunfo al candidato
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ministerial, y las del tío del tal Miguel, residente en Argentina.
Les aconsejan votar por candidatos del PP, y lo más insólito,
serán empadronados en el padrón de la isla de Formentera, no
importando a qué lugar de Baleares o de España pertenezcan.

El fraude institucionalizado en la España de la Restauración
y el fraude institucional en las Baleares del Partido Popular.
Volcar el puchero, en un caso, si fuera necesario, y el
empadronamiento artificioso, en otro.

Y ése debe de ser el objetivo de la comisión de investigación
que se pretende crear.

¿Hubo empadronamiento artificioso? Ya se ha hablado sobre
las normas que rigen el empadronamiento. La Orden de 24 de
abril de 1996 determina el municipio en España a efectos
electorales, y en su disposición tercera establece que se puede
hacer de dos formas: que lo determina el elector, que cuando lo
determina el elector, puede ser el de su última residencia, el de
mayor arraigo de alguno de sus descendientes o el del propio
interesado, o también puede ser que lo determine de oficia la
oficina consular con los datos de qué disponga, por eso Madrid
es quien más emigrantes tiene censados.

Pues bien, el tío de Miguel tuvo razón, muchos iban a ser
empadronados en Formentera sin importar el lugar en el que
estuvieran obligados, obligados, insisto, a empadronarse, y digo
obligados porque la Orden de 24 de abril del 96 no establece un
método caprichoso o arbitrario para el empadronamiento, sino
obligatorio. Si el lugar de empadronamiento fuera de libre
elección no se habría redactado la disposición tercera, que cada
uno se empadrone donde quiera, se acabó, pero no es libre, es
obligado.

Al parecer, ninguno de los empadronados ha nacido en
Formentera, ninguno tuvo su última residencia en Formentera,
nadie conoce a sus ascendientes y los formenterenses ignoran
qué arraigo en la isla tienen esas personas.

¿Qué dicen esos votantes? José Roberto Tur, hijo de un
campesino de Sant Mateu: "Hubiera sido más lógico votar en el
municipio de Sant Antoni, pero a mi me hicieron ciudadano de
Formentera. No sé por qué motivo, no sabría explicarlo". José
Cifre Vives, natural de Pollença: "Me han preparado los papeles
en la Casa de Baleares de aquí, de Santa Fe, han sido ellos los
que me han dicho a quien tengo que votar, porque yo no sé nada.
No tengo nada que ver con Formentera, me lo gestionaron todo
en el Centro Balear y yo firmé lo que me dijeron". Miguel Valls
asegura que votó en Santa Margarita de Formentera. Olga
Fernández, hija de un emigrante gallego; María Martorell, hija
de palmesanos; Francisca Mengió, de origen mallorquín e
italiano; Guillermo Galdón, hijo de un catalán; Cipriano García,
de Zamora; María Bonet Tur, de Ibiza; Margarita Taura Matas,
de Pollença; Miguel Fornés Quetglas, de Muro. Así podríamos
ir siguiendo, así podríamos ir siguiendo hasta el final. No se
encuentra prácticamente ninguno que tenga relación con
Formentera.

Una estadística facilitada por el propio Govern balear antes
de las elecciones decía que de 198 personas que fueron incluidas
en la primera expedición de la Operación añoranza, solamente

había tres con vínculos en Formentera, tal y como informó
el mismo Govern en un comunicado de prensa.

La gente que fue empadronada no tenía arraigo en la isla
de Formentera, y la ley obliga a que al menos tengan algún
arraigo en la isla para poderse empadronar. ¿Qué significa
arraigo? Según la Real Academia es haber echado raíces,
estar establecido de forma permanente en un lugar,
vinculándose a personas y cosas. Tener arraigo en un sitio
no puede ni siquiera confundirse con la intención de
establecerse en un lugar, sino con haberse establecido y de
forma permanente; no basta ni siquiera con haber estado.

¿Quién se encargó de los trámites? Ya se ha dicho, un tal
Rodolfo Pascual, presidente del Centro de Baleares en
Rosario y contratado, contratado, no funcionario, por
Exteriores para encargarse de las inscripciones en el censo
de Formentera. No es un funcionario en el consulado, es una
persona con un contrato especial.

Ni qué decir tiene que el resultado de la votación de
estos ciudadanos fue abrumadoramente favorable al Partido
Popular. Según el acta de la junta, son datos exactos, por
tanto, de los 90 votos que se emitieron en Formentera, 81
fueron para el Partido Popular, un porcentaje búlgaro,
superior al que obtuvo Franco en su referéndum, superior,
superior, un porcentaje que no tiene nada que ver ni con el
que se dio en otras islas ni, por supuesto, con la voluntad de
los formenterenses con auténtico arraigo en la isla.

Podemos concluir que hay indicios de un traslado
artificial de votantes a Formentera. Esas palabras no son
mías, son del fiscal de Ibiza, que ha estado investigando el
asunto, hay indicios de un traslado artificial de votantes a
Formentera.

Este caso tiene dos vertientes, tan triste la una como la
otra. La primera es que todos los indicios apuntan a que
hubo un intento organizado institucionalmente de alterar el
resultado de las elecciones en Formentera, y con ser grave
esto, lo peor quizá sea que se ha jugado con el sentimiento
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de los emigrantes, utilizando su especial sensibilidad hacia su
país de origen para fines repugnantes para cualquier persona que
crea en las elecciones libres. Y más que probablemente se les
haya causado, a esas personas, un grave perjuicio, porque no creo
que se les haya informado de las consecuencias que puede tener
para su nacionalidad argentina la opción que tomaron. Vean, el
artículo 2 del Convenio de nacionalidad entre la República
Argentina y España, de 23 de marzo de 1971, establece que "los
argentinos que adquieran la nacionalidad española y los
españoles que adquieran la argentina deberán inscribirse en los
registros que determine el país cuya nacionalidad hayan
adquirido", hasta aquí normal, "dicha inscripción será
comunicada a la otra parte contratante por vía diplomática o
consular dentro del término de 60 días de efectuada. La
suspensión", atención a esto, "del ejercicio de los derechos
políticos en el país de origen regirá en el momento en que se
produzca la comunicación precedentemente aludida", es decir,
que pueden tener doble nacionalidad, pero desde el momento en
que optan por ejercer la ciudadanía española, no pueden ejercer
ya la ciudadanía argentina, no pueden tenerse dos ciudadanías
ejerciéndose de forma simultánea, dos nacionalidades sí, pero
dos ciudadanías no, y puede que hayan perdido todos estos
derechos políticos, civiles, sociales y laborales, que se regirán
por el país de su nueva nacionalidad. En definitiva, pueden tener
doble nacionalidad pero sólo pueden ostentar, como digo, una
sola ciudadanía.

Es necesaria, señoras y señores diputados, una comisión de
investigación, pero no tanto para depurar las responsabilidades
del pasado como para analizar con detalle el procedimiento
utilizado y evitar que en adelante podamos tener episodios tan
bochornosos.

Quién ha estado detrás de todo esto, es lo que nos
preguntamos todos, aunque todos tenemos una fuerte intuición
del resultado de esta pregunta.

Recordemos la frase de Fernández Almagro, referida al
período de la Restauración, cuando exhortaba a un alcalde a
darle la vuelta al puchero, "en la inteligencia de que detrás de
usted estoy yo como delegado del gobernador y detrás de mi está
el gobernador de la provincia y el Gobierno mismo". ¿Quién ha
estado detrás de Rodolfo Pascual? 110 años después y tenemos
la misma derecha.

Gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. Algun altre
grup hi vol intervenir en torn a favor?

Grups que hi vulguin intervenir... Perdó, Sr. Jaén
Palacios, en nom del Grup Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Es extraño, parece que hagamos un turno a favor, no
debe serlo, bien es verdad que este turno es un turno a favor,
con reparos, con observaciones, pero el Reglamento no
contempla ese turno, por tanto, tenemos que hacerlo en éste.

Vamos a dejar a un lado yo creo que las expresiones y la
falta de argumentos de algunas intervenciones que se han
parecido más a una intervención de (...) gallináceo, por
utilizar la expresión de Ortega, (...) gallináceo, expresiones
coloquiales de Ortega pero que significan de poca
profundidad, con escasa preparación, sin saber muy bien
qué significa una cosa u otra, y dejamos también a un lado
esta intervención del Sr. Diéguez porque hago un turno a
favor y tampoco quisiera significar un turno en contra
porque confunde mucho las cosas, intenta parecer el adalid
de las comisiones de investigación, y cuando éstas le
afectan a él saca la guardia pretoriana de sus votos en el
Consejo Insular...

(Aldarull a la sala).

El derecho al voto de los emigrantes, de los españoles
que residen en el exterior es un derecho constitucional...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, l'advertesc per primera vegada perquè avui
horabaixa, com a novetat, no és el Sr. Font sinó vostè que
està alterant una mica el debat.

(Remor de veus i rialles)

Es tranquil•litzi. Intervé el seu grup.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Ese derecho que la Constitución hace reserva de ley, se
regula en el año 95 después de haber modificado la vigencia
de 10 años de la Ley orgánica de régimen electoral general
del año 85, y se regula a iniciativa del gobierno socialista de
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entonces y se regula introduciendo en el artículo 32 la
inscripción de oficio. Con posterioridad se desarrolla en un
decreto del mes de febrero del año 96 y en una orden ministerial
de abril del 96, curiosamente ambos reglamentos con un partido
socialista que había perdido las elecciones, perdido las
elecciones, y hace reglamentos estando en funciones. Algún
interés debía tener el Partido Socialista en abril del 96, abril del
96, cuando hace una orden ministerial con este sentido.

Ya sabemos cuál es la causa del incremento del censo de
españoles residentes ausentes, al cual se han referido muy poco
y el escrito de petición no se refiere en absoluto. La causa de ese
incremento ¿cuál ha sido? La modificación de la Ley electoral y
subsiguientemente el desarrollo en esos reglamentos. También
sabemos quién es el causante, porque el propio partido socialista,
en una revista que se llama Españoles en el mundo, que es una
ONG del Partido Socialista y que se pasea por toda España
predicando que se inscriban en el censo y que voten al Partido
Socialista, porque esto es así, dice en un número del 3 de agosto
del año 98: "La inscripción de oficio ha sido un logro del
gobierno del Partido Socialista". Yo no le voy a ir a recoger la
revista porque yo he preparado y he leído algo antes de hablar.

(Remor de veus)

Sr. Presidente, no sé si el presidente del Gobierno y el
gobierno calla, porque, si no, no podremos continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria també de cridar l'atenció a algun membre del govern
perquè hem de mantenir un (...) en la intervenció. Recordem que
estam en un torn no sé si serà a favor o en contra, sinó tot el
contrari...

(Rialles)

...però no és en contra.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

A favor con reparos y observaciones.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, reglamentàriament estam en un torn a favor.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

¿Qué sucede con este reglamento? Pues que permite una
libertad absoluta, una libertad omnímoda al elector, porque es el

elector el que decide inscribirse de acuerdo con esos
criterios, y es el elector el que firma, el que firma, salvo que
se haga de oficio. Yo recuerdo que hay 600 personas de
Baleares que están inscritas en Madrid; ¿por qué?, porque
han preferido inscribirse en Madrid.

Sí, sí, sí, sí. Me dicen que no y yo digo que sí.

Decíamos que ya sabemos cuál es la causa del
incremento del censo, también sabemos quién es el
causante: el Partido Socialista; ¿y quién es el beneficiario?,
es la siguiente pregunta: el Partido Socialista, el Partido
Socialista. Los resultados electorales en las elecciones
generales, en las elecciones autonómicas en la inmensa
mayoría de las comunidades, y en las elecciones locales, el
censo, el voto, perdón, del emigrante en el exterior favorece
al Partido Socialista. La europeas, cuando el Partido Popular
gana al Partido Socialista por cinco votos pierde por casi
nueve en las europeas. ¿Por qué?, por algo será. Si ustedes
me hacen estos argumentos a favor del gobierno,
permítanme, en contra del gobierno, permítanme que yo
haga lo mismo, porque ustedes superan con mucho. 

¿Qué está pasando?, que ese apoyo está menguando, tras
el regreso de los emigrantes europeos pues la verdad es que
está menguando ese apoyo. Ustedes me permitirán que les
diga que a mi me satisface que ese apoyo vaya menguando
continuamente; ustedes ya no ganan en Cataluña en el voto
del CERA, ustedes no ganan en Baleares, ustedes no ganan
en la Rioja, sí ganan en otras muchas pero van perdiendo
apoyo por todos los sitios; tampoco en Galicia, por cierto.

Hay una preocupación por el PSOE que aquí se ha
puesto de manifiesto en general y por todos los portavoces.
Hay una referencia a una interpelación en el Senado y es
verdad: el ministro Matutes envió, por decirlo así y además
textualmente según el Diario de Sesiones, a sus interpelantes
a protestar al maestro armero. Yo estoy de acuerdo y
máxime el ministro Matutes es muy diplomático y, por
tanto, todavía lo entiendo, yo hubiese dicho algunas cosas
tal vez algo más fuertes. ¿Qué ha pasado aquí?, que ustedes
tienen esa preocupación por el voto de los residentes
españoles que están ausentes, y lo han hecho, ¿cuántas
inscripciones han hecho ustedes, el PSOE, en es Migjorn
Gran?, ¿cuántas han hecho en Calviá desde el año 83 a
personas a través de UGT?, ¿cuántas han hecho en Calviá,
en Alcudia y en otros municipios turísticos de personas que
residen en Extremadura y en Andalucía y que vienen aquí
y se inscriben aquí? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos en
la comisión, cuántas inscripciones ha habido. Y vendrán
alcaldes exsocialistas, alcaldes que testificarán en la
comisión y dirán algunas cosas muy sugerentes, ya veremos
a ver qué es lo que dicen. Pero eso vendrá con el tiempo.

Yo creo que las inscripciones en el CERA se hicieron
como correspondía. Así lo dijo el ministro en el Senado y
así lo tengo yo que decir aquí. Tengo que decir que lamento
la crítica que se hizo desde la xenofobia, el Sr. Presidente
hizo alguna crítica que yo puedo entender porque estamos
en campaña electoral, pero debajo de eso se ha repetido
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aquí: los argentinos. ¿Desde cuándo son los argentinos españoles
que residen allá?, ¿desde cuándo son los argentinos?, ¡son
españoles!, como usted. Usted es un diputado cunero, permítame
la expresión coloquial, también, usted es un diputado cunero,
paracaidista, se llama en el argot parlamentario, y entonces les
podrían decir otras cosas, no diga que son argentinos, diga que
son españoles residentes en Argentina.

Vamos a la comisión de investigación. La comisión de
investigación ya vemos que es un instrumento de control
importante y que aquí se intenta emplear -nosotros vamos a votar
a favor- en contra de la oposición: no hay nada que ocultar, no
tenemos ningún problema. Yo tengo que decir que esas
acusaciones de pucherazo, de Partido Popular no democrático, yo
las podría volver quitando el sujeto y poniendo otro partido; no
lo quiero hacer porque son acusaciones muy graves que se hacen
aquí, desde la tribuna, y se han hecho por los medios de
comunicación. Yo creo que eso no es de recibo, Sr. Diéguez,
esas cosas que usted dice amparándose aquí en comparaciones
que no vienen a caso.

El Partido Popular ha sido acusado de muchas cosas, de
muchísimas cosas, pero yo creo que la campaña electoral no es
una guerra, que también se ha hecho aquí referencia a la guerra,
porque eso tal vez justificaría la expresión de Tucídides de inter
armas, sine leges, en tiempo de guerra -en traducción un poco
libre- vale todo, y yo creo que no, que no vale todo. La comisión
de investigación, experiencias hay aquí. Los parlamentos no son
academias, desde luego, tampoco son sitios donde se busque la
verdad en el sentido filosófico del término, son otra cosa, y a
veces la verdad oficial se intenta confundir con la verdad real.
Aquí ya hay una predisposición clarísima de lo que van a ser las
conclusiones de esa comisión de investigación; nosotros
presentaremos nuestros votos particulares, como es normal.

Dos requisitos hacen falta para una comisión de
investigación. El primero, que sea un interés público el asunto
que se va a tratar; correcto, el tema lo requiere, estamos de
acuerdo. El segundo, que sea de ámbito competencial de esta
comunidad autónoma; ahí discrepamos, hay diferencias porque
difícilmente podremos entrar en el CERA porque eso no es
atribución competencial de esta comunidad, pero nosotros, en

beneficio de lo anterior, lo vamos a hacer. Y desde luego
hay un criterio de oportunidad, que yo, ese criterio de
oportunidad, quiero aquí referirlo. Siempre hay una
discusión entre la vía jurisdiccional y la vía política, entre
los tribunales y el Parlamento; yo creo que son vías
compatibles, yo creo que son vías compatibles porque
tienen procedimientos distintos y finalidades distintas:
responsabilidad política, responsabilidad penal. Pero el
Partido Socialista no piensa eso, y yo quiero que ustedes, de
una vez por todas, me digan a mi cuándo van a decir lo
mismo aquí, que en Madrid, que en Salamanca, porque el
Partido Socialista viene defendiendo en el Senado desde el
95 que primero responsabilidad penal, caso Barrionuevo,
después responsabilidad política. Está diciendo todo lo
contrario, su portavoz incluso aludió al criterio de
oportunidad diciendo que el Tratado de Maastricht -era el
título 138- prohíbe expresamente crear comisiones de
investigación cuando hay una denuncia ante la Justicia. Ese
precepto también lo recoge el Parlamento europeo en su
reglamento, y el Sr. Buele hace dos semanas me decía a mi:
"Retire usted la moción, que esto está en los Tribunales".
Yo no sé qué votará usted hoy, Sr. Buele, pero desde luego
es otra incongruencia más que yo creo que deberíamos
acostumbrarnos aquí a hacer las cosas en todos los sitios de
la misma manera.

Sr. Presidente, seguramente algunos minutos más por las
interrupciones, que el juego ha estado parado y solicito al
árbitro un poco de..., con muy pocos minutos me conformo,
Sr. Presidente. Muchas gracias.

El escrito de la comisión es una chapuza. Lo voy a decir,
no, lo digo así, coloquialmente, si eso no es despectivo, no
lo utilizo en el tono despectivo que podría utilizar. Es una
chapuza, ¿por qué?, porque, vamos a ver, ustedes quieren
investigar una cosa pero dicen otra: hablan de padrones y
luego hablan de censos; no es lo mismo un padrón que un
censo, no es lo mismo; en los padrones figuran todos los
vecinos de un municipio, que están obligados a inscribirse
si residen más de seis meses y un día: ahí figuran personas
incapacitadas que no pueden votar, ahí figura todo el
mundo, un condenado que está en la prisión que no tiene
derecho a votar también figura en el padrón si reside en ese
municipio porque debe hacerlo así. El censo es distinto, en
los padrones puede haber menores de edad y en el censo no
puede haberlos. Son cosas distintas que yo espero que la
Mesa nos aclare qué es lo que vamos a investigar, porque al
día de hoy no lo sabemos, no lo sabemos.

En segundo lugar yo creo que si no sabemos con
precisión el objeto de la investigación también habrá
muchas dificultades para que los comparecientes puedan
comparecer ante ésta, porque no hay ninguna obligación de
comparecer. La Ley orgánica modificada para comisiones
de investigación es obligatorio cuando se reside en el
territorio nacional, en España, a nivel de las Cortes, de las
Cortes. Le hablo al Sr. Crespí que es el portavoz. Y en
comisiones de investigación de los parlamentos, cuando
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excede del ámbito territorial y esas personas no viven ahí, no
pueden comparecer, no están obligadas a hacerlo, muchas
dificultades.

Yo le voy a proponer un texto que no tendrá la precisión que
debiera este objeto a investigar pero que sin duda mejoraría eso,
y tengo que decir que ese texto tendría que -más o menos,
después si la Mesa lo acepta podemos presentarlo por escrito-
que se tiene que investigar, esta comisión tiene que investigar el
censo electoral de las Islas Baleares, pero todo el censo electoral,
es decir, gente que vive en un sitio, que está en Muro, (...) a
Muro...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, ha d'anar acabant.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Acabo, Sr. Presidente, acabo ya. Por tanto, como ahí en el
escrito no habla para nada del CERA, nada podemos investigar
del CERA. O aquí ponemos las cosas claras e investigamos los
votos de es Migjorn Gran, donde el PSOE y sus aliados ganaron
por escasos votos y (...) saber qué pasa ahí, e investigamos Muro,
investigamos otros sitios, porque si no nosotros mañana por la
mañana presentaremos un escrito de comisión de investigación
para esos sitios, y es posible que nosotros, si eso no se aceptara,
haríamos una cuestión sectaria, muy dirigida y con perjuicio.

Acabo, Sr. Presidente. Hablan de responsabilidades políticas
e incluso se atisba penales. Yo creo que no las hay, tengo el
convencimiento de que no las hay, pero si las hubiera, si las
hubiere, penales, el Partido Popular tomará decisiones si es que
le afectan esas cuestiones, pero a mi me han de contestar, si no
se derivan responsabilidades penales, como el Gobierno, decía
el conseller de Interior que no está aquí, que eso era lo primero
que había que investigar, y a ustedes la Justicia no les ampara en
las peticiones que han hecho que, de momento, no les ha
amparado; que un fiscal admita a trámite un escrito y diga no sé
qué, bueno, no significa nada más. Respetaremos lo que diga el
juez, un fiscal no es el juez. Si la Justicia no les ampara, a
ustedes, ¿ustedes que responsabilidades van a tomar, si la
Justicia no les ampara?, si la denuncia que han hecho y la
rentabilidad electoral de estos bancos de la izquierda, porque
ustedes han ganado las elecciones en Formentera e Ibiza porque
el Partido Popular ha perdido muchos votos, pero ha sido por el
montaje que ustedes han hecho, ha sido un escándalo, pero un
escándalo promovido por el Partido Socialista y sus aliados para
ganar las elecciones. Eso está clarísimo. 

Contésteme sólo a esa pregunta, por favor, o dos preguntas:
¿Aceptan que la comisión estudie el censo electoral en todos los
municipios de las Islas Baleares y aceptan contestarme qué
responsabilidad admitirán ustedes si la Justicia, los tribunales, no
les amparan?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments en un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Sr. President, per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President del Govern, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich
i Oliver):

Gràcies, Sr. President. No, simplement per demanar al
Sr. Jaén Palacios que retiri el que acaba de dir, que aquí
s'han fet tota una sèrie de manifestacions xenòfobes, i diu a
més que el president també les ha fet. Jo vull reconèixer que
potser en qualque moment s'hagi pogut parlar del vot dels
argentins i que, efectivament, allà són espanyols, però, clar,
en aquest cas, si vostè es refereix exactament a això, les
manifestacions xenòfobes haurien estat fetes per part del
diputat Sr. Jaén Palacios, perquè voldria dir que vostè entén
que els argentins són menys que els espanyols, i jo, això, no
ho entenc de cap de les maneres. Entre altres coses, Sr. Jaén
Palacios...

(Remor de veus)

...entre altres coses, perquè aquest president va néixer a
Veneçuela, i si qualque pic m'han dit que som veneçolà, jo
no ho he considerat cap tipus d'insult, Sr. Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Jaén Palacios..., el president
del Govern, i estàvem controlant el temps, ha demanat la
paraula per al•lusions, no ha obert una qüestió incidental.

(Remor de veus)

En el marge reglamentari que tenim, entenem que ha fet
-i a més ho hem consultat amb la Mesa- una expressa
menció al fet que demanava la paraula per al•lusions.

(Remor de veus)

Senyors, si sembla que estam d'acord en alguna cosa, no
ho espatllem. Avancem en una línia política. Si sembla que
estam d'acord en crear una comissió d'investigació, si la
demana, donem la paraula per contradiccions al ponent, si
se sent contradit, i no ho espatllem més, és a dir, sembla que
en algunes coses estam d'acord.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. És per contradiccions, que deman
la paraula, clar que sí. Bé, poca preparació. A mi tant se
me'n dóna sentir-me al•ludit o no; Sr. Jaén, vostè, de poca
preparació, en té alguna en el seu partit. Sr. Abel Matutes
Torres, ministre d'Assumptes Exteriors, tot un ministre...

(Remor de veus)
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Com vulgui, no hi ha problema, no hi ha problema.

Miri, a la intervenció en el Senat fa uns dies, dia 3 de
novembre, en resposta al senador Torres de Formentera, quan li
parlava de l'Ordre ministerial el Sr. Matutes feia una versió ben
lliure del que diu l'Ordre ministerial; llavors anava dient: "A
efectos electorales..., (...) municipios (...) España a efectos
electorales lo determinará el elector que haya nacido fuera del
territorio nacional, teniendo en cuenta el municipio de la última
residencia o el de mayor arraigo de alguno de sus ascendientes o,
en su caso, -inventava, perquè aquesta és la paraula, el ministre
Matutes- el que vaya a tener el propio interesado". O sigui, de
persones poc preparades, Sr. Jaén, que no dic que vostè ho sigui,
en té una en el seu partit, perquè s'inventa, s'inventa les ordres
ministerials. Un ministre que les podria canviar, en comptes
d'inventar-se-les; idò no, se les inventa, se les inventa. Això és...,
del Senat, ho poden tenir en el moment que vulguin. El Sr. Jaén
Palacios sabrà molt bé com és, perquè ell no es un diputat
"cunero", sinó que ha estat senador per aquesta comunitat moltes
vegades i per tant sabrà com es pot obtenir. Bé, això sí que és un
exemple de poca preparació.

Més coses. Vostès acusen..., vostè el que ha fotut és el
ventilador en marxa, parlant clar i malament i si el president no
em retira la paraula, merda per a tots. Idò no, escolti, nosaltres
investigam o volem investigar unes coses que han passat en
aquestes eleccions i no surtin per la tangent, són coses que han
passat en aquestes eleccions. Si vostès tenien dubtes, si vostès
tenien dubtes de coses que han passat altres vegades, per què no
les han investigat?, tenien una majoria prou ampla aquí com per
posar en marxa les investigacions que volguessin. No ho han fet,
alguna cosa tendrien, això està claríssim.

(Remor de veus)

Aquí, qui és que fa mal?, la pistola o qui prem el gallet? Que
uns els deixin una ordre ministerial en marxa no significa que
vostès puguin fer-ne l'ús que vulguin i, si no, vagin aprenent. De
totes maneres, tornin a llegir l'Ordre ministerial. Si hi ha algun
argentí, o espanyol, com vostè vol, a mi tant se me'n dóna, aquí
el que interessa són els conceptes i vostè s'empara sempre en
defectes de forma, que si està mal plantejada... No, no, miri, aquí
hi ha una qüestió que és claríssima: que hi ha hagut gent que ha
votat a Formentera que no sap ni tan sols a on és, això és el que
em preocupa. Per què se censen a Madrid? Està ben clar, perquè
se censen a Madrid, perquè la Llei ho diu: que quan no sabem
d'on són s'inscriuen, en el cas que puguin acreditar que són d'una
comunitat autònoma, a la capital de la comunitat autònoma, i si
no saben ni tan sols de quina comunitat, s'inscriuen a la capital
de l'Estat, que és Madrid; per això n'hi ha més, a Madrid, no per
altra cosa, no perquè els faci més gràcia la Cibeles o menys, no
és per això i vostès ho saben. El que passa és que la demagògia,
Déu n'hi do!

No hi ha arguments per part de la gent que ha dit... I el fiscal,
llavors, per què investiga, si no hi ha arguments?, perquè el fiscal
posa algunes coses ben clares i les deixa ben paleses: "La
denuncia no está personalizada contra nadie, pero (...) se pedirá al
juez de Ibiza que investigue el caso para determinar si existió o no
delito". ...Bé, duc molts de papers... Allò que sí deixa claríssim
el fiscal és que d'una lectura o d'una aplicació malèvola d'aquesta
ordre ministerial el que pot ocórrer és el que ha passat allà, que
és un corriment, un corriment d'electors -digui el que vulgui, Sr.
Flaquer, jo no li demanaré que calli, eh?, això ho té clar- que
investigui si hi ha hagut un corriment d'electors perquè hi ha

estat, perquè aquesta gent d'aquí no s'ho inventa, això de
Santa Margarita de Formentera. De la lectura de l'Ordre
ministerial no diu que aquesta gent pugui votar on vulgui, el
que diu és que han d'estar obligats a votar, com deia el Sr.
Diéguez, han d'estar obligats a votar allà on tenen obligació.

I ja per acabar, vostès poden dir que han fet una feina
molt digna i han fet moltes no sé què. Miri, escolti, això és
una revista que s'ha pagat amb diners d'aquesta comunitat
autònoma, i això pareix un reportatge de l'Hola: dues fotos,
tres fotos, quatre fotos, cinc fotos...

(Remor de veus)

Però, bé!, això, ho regalaven amb un marc, aquesta
revista, perquè vostè emmarqui això. Això són relacions
socioculturals?, això són relacions socioculturals, això és
publicitat institucional pagada amb fons públics d'un senyor
que llavors és candidat. El que no tenen vostès és vergonya,
que no és el mateix, llavors... Aquestes portades, "besos y
abrazos", home!, no és per res.

Escolti, si nosaltres no en tenim competències, com em
diu el Sr. Jaén, com és que el Senat del Partit Popular va
rebutjar una cosa que sí podia haver investigat? Està
claríssim que els arguments hi són i els fets són els que són,
el que passa és que vostès ventilador en marxa, i defectes de
forma. Votin a favor i ja ens hi trobarem, ja està.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

(Remor de veus)

No procedeix aquest torn de contradicció...

(Remor de veus)

...però ens ha de dir el proposant si està disposat -i en
aquest cas suspendríem la sessió- si està disposat a acceptar
o parlar d'aquesta proposta que li ha fet el Grup Popular
respecte a un text alternatiu.
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EL SR. FERRER I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Que podrien aclarir la proposta?,
perquè sincerament jo no l'he entesa.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors del Grup Popular i de tots els grups, es
posin tranquils. Si hi ha voluntat d'aclarir la proposta,
suspendrem la sessió durant un període de cinc minuts de manera
que puguin intentar arribar a un acord sobre aquesta proposta,
segons marca el Reglament. En cas contrari procediríem a la
votació.

Sembla que per part del ponent hi ha aquesta voluntat,
almenys de parlar d'aquest tema; per part del Grup Popular
també. Si hi ha acord...

(Intervenció inoïble)

No, a tribuna, no. O sigui, el que marca el Reglament és que
se suspendrà la sessió...

(Aldarull a la sala).

...se suspendrà la sessió i s'intentarà arribar a aquest acord.

Suspenem, en conseqüència, la sessió durant cinc minuts per
intentar arribar a aquest principi d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

(...), després del recés efectuat, no ha arribat cap proposta
d'acord. En conseqüència passaríem... Sr. Jaén Palacios, per què
em demana la paraula?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sr. Presidente. Le pido la palabra por una cuestión de
orden. La cuestión de orden es que queremos saber qué es lo que
vamos a votar, que se lea para que quede en el Diario de Sesiones,
y supongo que la Mesa (...) nos va a ayudar a aclarar que es lo
que tenemos que investigar, porque el objeto de investigación,
como he dicho en la intervención, es equívoco y además es
restrictivo pero, en fin, eso es una cuestión que al no aceptar
ampliarlo a otros temas, no es cuestión de debate. Simplemente
que se lea y pido la ayuda de la Mesa ya por adelantado, ya
mañana haremos algún escrito a la Mesa para que nos aclare cuál
es el objeto de la investigación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Ferrer, per què em demana la paraula?

EL SR. FERRER I COSTA:

Per una altra qüestió d'ordre i jo no faré cap míting. Em
sembla que el que hem de votar està ben clar, que és el que es va
presentar en el seu moment. Si el Partit Popular volia presentar
una altra cosa tenia fins ahir, o avui intentar concretar alguna
cosa més i no ho han fet. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, tots els diputats, tots els grups tenen dret al fet
que es llegeixi el text del que procedirem a votar. Prec al
secretari primer a donar lectura al text que sotmetem a
votació.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Prec també a tots els presents a la sala que apaguin els
telèfons mòbils, inclosos els membres del Govern.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sr. President.

"D'acord amb el que preveu l'article 50 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt sol•licita la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears.

Just abans de cloure el cens electoral de les passades
eleccions autonòmiques i locals de 13 de juny, va saltar als
mitjans de comunicació l'escàndol provocat per l'aparició
d'un nombre rellevant de nous votants no residents a la
nostra comunitat autònoma.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta
sol•licitud de constitució d'una comissió no permanent
d'investigació que estudiï les possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears abans de les passades eleccions autonòmiques i
locals del 13 de juny".

EL SR. PRESIDENT:

Aquest és el text que sotmetem a votació.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Cap abstenció?

En conseqüència, s'aprova la creació d'una comissió
d'investigació no permanent sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears, que és la quarta comissió d'investigació que es crea
en aquesta cambra, tres d'elles a la primera legislatura i
aquesta a la cinquena legislatura.
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IV.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei
RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l'article 20 de la Llei
9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, relatiu a l'àrea del Cap Pinar.

Esgotat aquest punt de l'ordre del dia passam al següent, que
és el debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
3021, pel qual es deroga l'article 20 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives,
relatiu a l'àrea de Cap Pinar. Té la paraula el grup presentador de
l'esmena, el Grup Popular, per un temps de 15 minuts. El Sr.
González Ortea actuarà de portaveu del Grup.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, estamos
hoy aquí para ver una enmienda a la totalidad que presentamos
al segundo proyecto de ley que nos remite el Gobierno en lo que
va de legislatura en materia de ordenación del territorio. 

El primero, yo creo que no vale la pena insistir más; el primer
proyecto que nos presenta el Gobierno en esta materia
constituye, yo creo que sin ninguna duda, ya, y reconocido por
todo el mundo, una chapuza jurídica y urbanística. Pero hoy
tenemos un segundo proyecto de ordenación del territorio que es
un proyecto formalmente bien presentado, y que en su fondo
tampoco tiene gran cosa que objetar. Lo único curioso de ese
segundo proyecto de ley que nos presenta el Gobierno en materia
de ordenación del territorio es que es una ley de protección, pero
una ley de protección del propio gobierno, es una ley que el
gobierno hace para protegerse de sus propias acciones. No deja
de ser realmente curioso.

Efectivamente, el tema de cabo Pinar, de la residencia
eventual en cabo Pinar, de la construcción de una edificación que
permitiera en condiciones dignas residir aquí temporalmente a
personalidades nacionales o extranjeras que vinieran
eventualmente a Mallorca, es un proyecto antiguo; es un
proyecto que en ningún caso, desde luego, inventa el Partido
Popular, es un invento de don Alfonso Guerra, que allá por el
año 85 consideró oportuno plantear al Gobierno entonces de la
comunidad autónoma el hacerlo. La verdad es que entonces el
Ministerio de Defensa, que es quien ostenta el usufructo de los
terrenos en cuestión, de los terrenos de cabo Pinar, que son
propiedad del Ayuntamiento de Alcúdia, tenía entonces, como
digo, las posibilidades de llevar a cabo y de hacer esa residencia
mediante una declaración de utilidad pública.

Por razones que nunca han llegado a aclararse del todo,
o por lo menos el diputado que les habla nunca llegó a
conocer en profundidad, la verdad es que el Gobierno
entonces socialista, el Sr. Alfonso Guerra, vicepresidente de
ese gobierno, y el entonces ministro de Defensa,
renunciaron a hacer esa declaración de utilidad pública y a
llevar a cabo la construcción de esa residencia para
personalidades. Mucho después, hace muy poco tiempo
relativamente, a lo largo del año 97, se establecen unas
conversaciones entre tres instituciones, por un lado
nuevamente el Ministerio de Defensa, ahora dirigido por el
Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la comunidad
autónoma, y el propio Ayuntamiento de Alcúdia, que
parecía interesado, y de hecho en algún pleno así se aprobó,
con la práctica unanimidad, creo recordar que con la
unanimidad de todos los grupos que entonces estaban en ese
ayuntamiento, el llevar a cabo esa construcción. Se firma
pues un acuerdo, un convenio entre el Gobierno del Estado,
el Ministerio de Defensa en concreto, que como digo es el
usufructuario de los terrenos, el Ayuntamiento de Alcúdia,
que es su propietario, y el Gobierno de la comunidad
autónoma, que se compromete, e interviene ahí como
tercero. exclusivamente comprometiéndose a la
construcción de esa residencia, y a llevar a cabo
lógicamente las medidas necesarias previas urbanísticas
para la consecución de esa construcción desde el punto de
vista legal.

Bien, ese acuerdo pasa a continuación a ser
enormemente discutido: medios de comunicación recogen
opiniones, para todos los gustos, unas a favor, otras en
contra; y finalmente el Gobierno de la comunidad declara
que en ningún caso si alguno de los otros dos participantes,
el Ayuntamiento de Alcúdia, insisto, como propietario, o el
Ministerio de Defensa como usufructuario renuncian a esa
posibilidad, lógicamente el Gobierno de la comunidad
autónoma se compromete a no llevarla a cabo.
Efectivamente hay un pleno en el Ayuntamiento de Alcúdia
en el que se suscita el debate sobre esa cuestión, y la
mayoría, no gobernante entonces, gobierna el Partido
Popular, pero en mayoría minoritaria, la mayoría vota en
contra del acuerdo que permitiría la modificación de la Ley
de espacios naturales, que de hecho se había llevado a cabo
mediante una disposición contenida en la ley de
acompañamiento de presupuestos del año 98, aprobada en
diciembre del 97, y como digo vota en contra de esa
construcción, fundamentalmente porque no están a favor de
modificar la Ley de espacios naturales, permitiendo que esta
construcción, que se desarrolla en un área natural de
especial interés, se lleve a cabo. El Gobierno de la
comunidad, respetuoso pues con la voluntad municipal, y de
acuerdo con lo que se había comprometido, renuncia a esa
construcción. De hecho igualmente lo hace el Ministerio de
Defensa, en tanto que el convenio firmado creo que recordar
que en julio del año 97 tenía una vigencia de un año, y por
consiguiente a partir de julio del 98 el convenio no tiene ya
ninguna virtualidad, y por consiguiente no hay en principio
ninguna posibilidad de hacer esa construcción.
Naturalmente siempre se puede hacer un nuevo convenio,
como siempre se puede hacer una nueva ley.
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En esta situación se lo encuentra el nuevo Gobierno de
izquierda, y decide con bastante rapidez pasar a presentarnos este
proyecto de ley, en el que se deroga el artículo de la ley de
acompañamiento de presupuestos del 97 que facultaba al propio
Gobierno para hacer esa construcción. Por eso digo que esto es
una construcción que el Gobierno anterior renuncia a hacer, que
el Ayuntamiento de Alcúdia no quiere, y que el Ministerio de
Defensa igualmente renuncia a hacer, por cuanto no denuncia un
convenio ya vencido. Es pues una propuesta que yo creo que
tiene mucho más de golpe de efecto de cara a la galería, que
realmente de una cuestión verdaderamente sólida de protección
del territorio.

En definitiva, no sé si se me entiende con suficiente claridad
o si me explico de forma que todos ustedes me hayan podido
entender, en definitiva las posibilidades de llevar a cabo esa
construcción eran en este momento, son en este momento
absolutamente nulas. Por eso digo que da la sensación de que el
Gobierno de la comunidad, el actual Gobierno de la comunidad,
el Gobierno de izquierdas hace aquí y nos trae un proyecto de ley
de un solo artículo derogatorio que tiene por único y exclusivo
objeto protegerse de si mismo, no vaya a ser que en algún
momento tuviera la tentación de llevar a cabo esta construcción.
Es un tema banal, es un tema absolutamente olvidado y metido
en el cajón de los recuerdos, y que por consiguiente si el
Gobierno de izquierdas no tiene intención de impulsarlo, huelga
completamente que nos mande aquí este proyecto de ley. A lo
sumo, creo yo que aprovechando, por ejemplo, la ley de
acompañamiento de presupuestos que este mismo año estamos
viendo, y que se aprobará Dios mediante a finales del mes de
diciembre, podría haber aprovechado sin mayor ruido y sin
mayores conclusiones para eliminarlo, para derogarlo, y de esta
manera todo el mundo estaría satisfecho, y todo el mundo daría
por hecho una cosa que, insisto, no tiene en este momento
ninguna virtualidad.

La verdad es que ante el planteamiento de esta ley de
artículo único, no tenía mayor objeto, insisto, que salir en
los medios de comunicación, a mi juicio, por parte del
actual gobierno de izquierdas como grandes protectores del
territorio, se nos ocurrió que era un buen momento
aprovecharla para clarificar algo que sí, que todavía tiene
una gran virtualidad, y es el tema, el célebre tema reiterado
una y otra vez aquí y en otros ámbitos, en otras
instituciones, de la urbanización de es Canons de Artà. La
urbanización de es Canons de Artà, tampoco me voy a
remontar en la historia, viene ya de muy antiguo, primero
fue una urbanización en que se proponían 9.000 plazas, se
urbanizaban unos cuantos cientos de miles de metros
cuadrados, etcétera, pero que posteriormente se concreta y
se aprueba un plan parcial con una urbanización que afecta
como suelo urbanizable a 455.000 metros cuadrados
aproximadamente, del millón y medio de metros cuadrados
que tiene la finca en cuestión y que permite la edificación
de un suelo turístico hasta un máximo del entorno de 2.000
plazas de alojamiento turístico. Ese plan parcial se aprueba,
se aprueba el consiguiente proyecto de urbanización, y una
vez más se pone de manifiesto en los medios, por unos u
otros, posiciones en contra de que esta urbanización se lleve
a cabo. La verdad es que esta vez las posiciones en contra
parecen bastante razonables. La finca, una parte de la cual
ya estaba declarada como paraje de especial interés, tiene
efectivamente esa connotación de especial interés, la parte
urbanizable de la finca se desarrolla entre la carretera de
acceso a Betlem y la orilla del mar, en un sitio cuyos
valores ecológicos son indiscutibles, sus valores
paisajísticos yo diría, aunque reconozco que no soy en
absoluto un experto en el tema, sus valores paisajísticos, eso
sí que son una verdadera maravilla, e invito a los señores y
señoras diputados que no lo conozcan a pasearse por allí, y
tenía además esa proximidad a la urbanización de Betlem,
que es una urbanización escasamente desarrollada y
escasamente edificada, de tal manera que había un suelo
urbanizable suficientemente amplio para dar cabida a quien
realmente tuviera intención de edificarse allí una residencia,
sea una segunda residencia, sea una residencia de otro
carácter.

Por consiguiente era sensato efectivamente tratar de
conseguir que esa urbanización no se llevara a cabo. Como
digo, el tema ha dado muchísimas vueltas,
fundamentalmente por el Consell Insular de Mallorca, y por
lo menos en dos ocasiones, que yo recuerde, en este
Parlamento. El tema ha dado muchas vueltas porque a la
vista de que el entonces Gobierno del Partido Popular, el
anterior Gobierno, estaba de acuerdo, igual que todo el
Partido y el Grupo Parlamentario en que efectivamente
hubiera una protección total y real de esa finca, y como era
previsible, puesto que la finca tenía una situación
urbanística ya superada en cuanto a las posibilidades de
edificación, al tener su plan parcial y su proyecto de
urbanización aprobados, incluso se había empezado algún
vial, tenía unas repercusiones indemnizatorias evidentes; y
por otro lado cabía también otra posibilidad, que a nosotros
nos parecía muy buena, que era la de que se pudiera
comprar la finca. Por consiguiente, el planteamiento que
siempre hizo el Partido Popular fue "vamos a ver si
efectivamente lo protegemos, naturalmente pagando,
indemnizando lo que fuera necesario".
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Bien, el tema fue que el Gobierno de la comunidad ofreció
entonces pagar la mitad, bien de la indemnización si se optaba
por el camino de desclasificar pura y simplemente, bien la mitad
del precio de compra si lo que se optaba era por comprar la finca.
Y proponía que el Consell Insular de Mallorca, que era y es
quien tiene las competencias urbanísticas, y quien promovió una
norma subsidiaria de descalificación corriera con el 45% de los
gastos, ya digo que de indemnización o de compra, y que el
Ayuntamiento de Artà también participara, por cuanto era una
institución directamente implicada, con un modesto porcentaje
del 5%. La discusión siempre se planteó en los mismos términos,
el Consell Insular de Mallorca, y en general tengo que referirme
a que tanto el Partido Socialista fundamentalmente, como Unió
Mallorquina eran partidarios del convenio urbanístico con la
propiedad que les permitía hacer esas 2.000 plazas y dejar
reducida la urbanización a algo más de 100.000 metros
cuadrados edificables, mientras que la postura de Izquierda
Unida, la postura del PSM y la postura del propio Partido
Popular era la de que se descalificara por completo. La diferencia
venía después en quién tenía que cargar con los gastos totales de
indemnización, por cuanto por ejemplo el PSM trajo este tema
aquí dos veces, pretendiendo que fuera el Gobierno de la
comunidad, al aprobarse aquí una ley de conversión de la finca
en área natural de especial interés, que fuera el Gobierno de la
comunidad concretamente el que corriera con todos los gastos,
mientras que el Partido Popular defendía aquí y en esa
institución, en el Consell Insular de Mallorca, que hubiera este
reparto, que llegó a aprobarse, reparto propuesto en un convenio
que llegó a aprobarse en el Pleno del Consell Insular.

Sin embargo no fue posible. Finalmente no fue posible, y por
consiguiente en este momento la urbanización está viva, en una
situación curiosísima, porque claro, la razón por la que está viva
es porque a pesar de que se aprobó en el Consell Insular de
Mallorca, en la CIU, una norma subsidiaria que descalificaba los
terrenos y los convertía en suelo rústico, en suelo no urbanizable,
sin embargo a pesar de eso poco después, unos meses después,
julio creo recordar, del año 98, se aceptan unos recursos, entre
ellos uno del Partido Socialista, que encabezaba el entonces
conseller Sr. Antich, hoy presidente de la Comunidad, y otro de
la propiedad de la finca, que proponían un nuevo orden dentro de
lo que era esa urbanización, una urbanización que no rebasara las
2.000 plazas y los ciento y pico mil metros cuadrados
edificables.

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Acabo enseguida, Sr. Presidente.

Como consecuencia de eso, el pleno del Consell Insular
en julio del año 98 acepta esos recursos, y por consiguiente,
insisto, la urbanización queda viva, pero pendiente de hacer
un nuevo plan parcial, y naturalmente un nuevo proyecto de
urbanización. Ese plan parcial parece que la propiedad lo
hace, lo presenta en el Ayuntamiento de Artà, y en el
Ayuntamiento de Artà lo meten en un cajón. Pasado el plazo
legal correspondiente, la propiedad lo eleva al Consell
Insular nuevamente, a la Comisión de Urbanismo,
pretendiendo que la Comisión de Urbanismo, con una
denuncia de mora previa, dictamine subsidiariamente, ya
que el Ayuntamiento de Artà lo ha guardado en un cajón.

La Comisión Insular de Urbanismo de momento lo tiene
también en otro cajón, no ha concluido el plazo, y por
consiguiente todavía puede aprobarlo o rechazarlo. Nosotros
hoy aquí proponemos el sistema de modificación de la Ley
de espacios naturales, en el sentido de introducir esta finca
como área natural de especial interés. No es nuestra
propuesta anterior, ni es la propuesta que nos parece mejor,
sigue pareciéndonos mucho mejor el sistema del convenio,
que entonces estaba vigente, de que se pague entre las tres
instituciones, proporcionalmente lógicamente al peso y al
presupuesto de cada una, que se pague por el convenio la
finca, y preferiblemente que se compre, pero en cualquier
caso que se paguen las indemnizaciones de esa manera, y
que no se cargue la eventual indemnización al Gobierno de
la comunidad. Pero desgraciadamente en este momento no
vemos otra solución. Y conste, y lo digo, y con esto acabo,
Sr. Presidente, que estamos a propuestas que se hagan en
ese otro sentido, si efectivamente todavía hay fórmulas que
permitan entrar por esa vía y que se puedan repartir los
gastos, ningún inconveniente, lo que decíamos antes lo
seguimos diciendo ahora, lo que evidentemente queremos
es que se proteja la finca de es Canons, y en eso, señoras y
señores diputados, quienes tienen la palabra ahora son
quienes gobiernan esta comunidad. Esperemos escuchar.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. ¿Grupos que quieran
intervenir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el
Sr. Buades.
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Avui és un dia important, i no
precisament menor, en aquesta cambra, i estam parlant d'una
feina que es fa bé, però encara és insuficient, però estam parlant
d'una feina important, perquè estam tornant a la normalitat
democràtica. Des del Pla provincial de ordenación de Baleares del
temps de Franco, l'any 73, que va declarar aquesta zona element
paisatgístic singular, la declaració per la Unió Europea de zona
d'especial protecció per a les aus de l'any 89, o la pròpia LEN,
tots sabíem que això era un espai natural d'especial valor i s'havia
de protegir, i així ho va fer el legislador, com dic, creant l'ANEI
de la Victòria. I hi havia hagut una maniobra d'aquestes a què ens
té acostumat en el seu regnat el Partit Popular per suprimir per
una porta falsa, a través d'una llei de mesures tributàries i
administratives de l'any 97, suprimir aquesta protecció per fer-hi
una residència que sembla que és una gran necessitat. Dic que és
mitja feina, només mitja feina ben feta, perquè encara està per
resoldre el fons de la qüestió, que és la protecció ambiental de
veritat; i per altre costat que la propietat d'aquesta zona ha
d'acabar sent del poble d'Alcúdia, i no del Ministeri de Defensa.

Però l'esmena que planteja el PP és molt interessant, perquè
ens parla d'es Canons d'Artà, és a dir, ja que l'Ebre passa per
París, en parlarem, no? I a mi m'agrada molt la pujada de febre
ecologista del PP des de l'incendi d'Artà, -aquí tornam a parlar
d'Artà, en aquest cas d'es Canons- i aquesta febre puja, i puja, i
puja, però clar, tenim mals mestres perquè ens ensenyin això,
perquè al PP se li han evaporat ANEI senceres, se li varen
evaporar al PP a l'any 92, a la Llei 7/92, tota l'àrea natural
l'ANEI número 10 de Menorca, de cala Alcalfar a punta Prima,
per exemple; se li va evaporar sencera l'ANEI núm. 5 d'Eivissa
a sa Galeta, a la zona del puig d'en Palleu, i a la cova Santa, i a
més a Eivissa ens varen fer una reducció, cap a una LEN
liliputenca; és a dir, tot allò que tenien els altres Eivissa i
Formentera no ho podien tenir, havia de ser en petit, micro, de
200.000 metres quadrats de parcel•la mínima a 30.000; i el Sr.
González Ortea, que ara ens ha delitat amb les seves dèries
proteccionistes, ens deia el 27 d'octubre de l'any 92 exactament,
que la LEN del 91 tenia petits problemes de línies, ho diu així,
amb línies, que li llegiré un bocinet d'aquestes línies que vostès
varen retocar. Diu, en el cas d'Eivissa: "en Ibiza se retocan las
líneas de dos espacios -això ho va dir vostè, Sr. González Ortea-,
diu "el segundo es también de muy pequeña dimensión y se
encuentra en la zona de cap Llentrisca, detrás de Cala d'Or -que és
d'Hort, eh, que som pagesos a Eivissa, no tenim pretensions- "la
línea rodea un pequeño valle aterrazado y corta parcialmente unos
terrenos en los que se proyecta un campo de golf, afectando
ligeramente a éste, por lo que se propone esta modificación de la
LEN, para permitir que aquel proyecto sea viable. Es un caso
similar a los dos descritos en Mallorca", i ara vostè ens dóna
lliçons d'ecologisme i de protecció ambiental, Déu n'hi do, el
problema que tenen vostès és que quan pensen en la LEN pensen
en un artefacte que no saben com manejar-lo, quan la LEN és un
mínim que demanava la majoria de la població, i per això també
hi ha hagut canvi de Govern, perquè per primera vegada els
nostres espais naturals serveixin per alguna cosa més que per fer-
hi forats per especular. I a més, per què volen vostès fer més
ANEI, si és que tenen, o s'han evaporat, o les han reduït, i quan
les han posat damunt el paper mai no han fet plans de gestió
conservacionista. Hi ha illes senceres on cap espai natural
teòricament protegit en forma d'ANEI per vostès ha merescut
que llavors hi hagués gent fent feina, que tengués un ús turístic
sostenible, i que hi hagués participació de la societat. Per què
volen més ANEI d'aquests que no serveixen per res?

En tercer lloc, es Canons ja estan en la via de ser protegits,
perquè vull recordar que a proposta de la Conselleria de Medi

Ambient el Govern va aprovar la iniciació del PORN de la
península d'Artà, i que en la via normal i democràtica, el
normal és començar la redacció d'un PORN, que els Verds
havíem proposat ja el març del 98, amb els vots en contra
del PP, i per això es va rebutjar en aquest parlament; i
davant l'inici del PORN la via normal serà avaluar els valors
ambientals, proposar-ne la declaració del tipus de protecció
definitiva, i després, i molt important, posar en marxa la
protecció definitiva, una gestió conservacionista. Sabem del
compromís del Govern aquests darrers dies, a nivell públic,
que no passaran gaire mesos que hi hagi una reforma de les
lleis que afecten el medi ambient, perquè sigui possible la
protecció integral i definitiva d'es Canons, i donam temps
perquè les coses es facin amb seny i bé.

I per acabar també li volia dir, posats a veure aquesta
dèria, aquesta febre creixent, que ara ve l'època de tenir
grips i coses d'aquestes, aquesta febre creixent ecologista
del PP, que estam convençuts des dels Verds que el PP ens
ajudarà, com als altres grups de la majoria, perquè la
reforma definitiva completa, per interès ambiental i interès
general de la LEN que es va fer l'any 91 sigui una realitat
prompte. Necessitam canviar aquesta LEN, la del 91,
ampliar-la, desenvolupar-la en els seus aspectes ambientals,
i necessitam recuperar tot allò bo que va perdre l'any 92,
aquells espais que se sostragueren, aquelles parcel•les
mínimes que es rebaixaren d'una manera diríem criminal per
al medi ambient; i necessitam també incorporar, com dic,
criteris ambientals; perquè no ens basta dir que un lloc està
protegit, sinó que sobretot necessitam que aquest lloc pugui
perviure per al bé de les generacions futures, per al gaudi de
la població resident, i també per a determinats usos turístics
sostenibles.

I una darrera cosa: estic segur que el PP estarà
interessadíssim per una vegada a tractar els temes d'espais
naturals des del punt de vista també dels interessos de la
gent que hi viu. Estam farts que el PP utilitzi els propietaris,
que no se'ls ha explicat bé, no s'han desenvolupat bé els
plans de protecció, els utilitzi per dir que la millor protecció
és la que no existeix. Necessitam fer gestos, com a nou
Govern de progrés, i esperam poder-los fer, pels quals la
gent que viu en aquests llocs no pugui ser utilitzada mai
més, com per exemple en es Amunts d'Eivissa, per
desclassificar sòl ambientalment de valor especial.
Necessitam fer còmplice la majoria de la societat que
protegir és guanyar sous per al sector turístic, protegir és bo
per a la qualitat de vida de tots, i protegir pot donar fins i tot
avantatges fiscals i econòmics als propietaris que viuen a
aquests llocs, perquè entre altres coses ens hi jugam la
cohesió social, i ens hi jugam també l'estabilitat de
l'estructura de la propietat, i que no ens passi que un dia ens
aixequem i que no quedi res que estigui, cap pam de terra de
les nostres illes que estiguem en condicions a través de les
administracions públiques de regular el seu ús futur en
benefici de la gent que viu tot l'any aquí. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Buades. El Sr. Nadal, també del Grup Mixt, té la
paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Em pertoca fixar la posició d'Unió Mallorquina respecte de
l'esmena a la totalitat amb text alternatiu presentada pel Partit
Popular al Projecte de llei pel qual es deroga l'article 20 de la
Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries
i administratives, és a dir la llei d'acompanyament del pressupost
d'aquell any, amb un article referit a l'àrea de cap Pinar.

Analitzem el text alternatiu presentat pel Partit Popular, que
és sens dubte una bona tècnica, i ens pertoca fer per tal de veure
què aporta de nou aquest text en relació al text del projecte que
ha presentat el Govern. L'acceptació o rebuig d'una esmena,
d'aquesta o de qualsevol altra, pot estar basada en diversos
motius. Una de les possibilitats que parlamentàriament parlant
seria vàlida, seria dir: "mirin, senyors del Partit Popular, el que
pretén aquest projecte de llei és senzillament resoldre un
assumpte molt concret, és a dir restablir a cap Pinar la protecció
que li donava el règim previst a la Llei del 91, i que en el seu
moment aquest parlament cregué oportú suspendre perquè hi
havia un objectiu que es considerava superior. Una vegada
aquest objectiu ha perdut la seva vigència, pertoca fer el que es
fa, i l'únic que és fa, l'únic que es pretén amb aquesta llei és
tornar les coses al seu estat original. Qualsevol altra qüestió té un
altre lloc, un altre moment, i per tant no procedeix entrar en
aquests aspectes concrets en l'esmena de substitució que presenta
el Partit Popular.

Però, com dic, aquesta seria una forma de contestar aquesta
esmena, però n'hi hauria d'altres, també tan vàlides com
l'anterior, i que no crec que ningú pugui discutir. Una altra
postura que nosaltres consideram més correcta des del punt de
vista de la cortesia parlamentària, i d'altra que fa que no es perdi
res de l'esforç de reflexió i preparació que el grup que ha
proposat l'esmena de substitució hagi fet, es podria donar de la
següent manera: es podria donar el cas que, no entrant en el fons
de l'estudi del text alternatiu es perdessin les valuoses
aportacions que cabria esperar del Partit Popular. UM ha optat
per aquesta segona renglera, per cortesia parlamentària, i vol fer
una anàlisi detallada, per tant, anem a fer camí:

El text de substitució que proposa el Partit Popular té dues
parts ben diferenciades, i cap fil conductor amb les dues parts.
Per una part la que fa referència a cap Pinar, i per una altra la que
introdueix la protecció d'es Canons. Són dues qüestions que
tenen un tractament absolutament separat. Senyores diputades,

senyors diputats, si es prenen la molèstia de comparar els
dos textos, el del Govern i l'alternatiu pel que fa referència
a cap Pinar, el text que presenta el Partit Popular és una
transcripció literal, fil per randa, del sotmès pel Govern a
l'aprovació d'aquesta cambra. Una explicació de motius, per
cert, ben detallada i argumentada, tal com exigeix una
iniciativa d'aquesta índole, cap aportació de millora, en
aquesta primera part, i fins i tot cap expressió diferent en el
text del Partit Popular al text presentat pel Govern. Però
després, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, o
que l'Ebre passa per no sé on, o que el Gorg Blau està prop
de Lluc, l'exposició de motius del text alternatiu es llança i
diu textualment: "de la mateixa manera es considera molt
necessari incorporar el conjunt d'àrees protegides amb la
figura d'àrea natural d'especial interès l'àrea d'es Canons
d'Artà, per tal de garantir la preservació dels seus importants
valors naturals", i això és tot. Res més. El Partit Popular,
que com a mínim des del 1991 dugué a aquesta cambra la
Llei d'espais naturals, mai no ha considerat necessari
protegir fins ara es Canons d'Artà; i ara amb tres línies i
mitja despatxa aquesta important qüestió sobre la
preservació dels importants valors naturals d'aquesta zona,
preservació amb la qual nosaltres, des d'Unió Mallorca,
estam absolutament d'acord, però no en la forma artificiosa
i diria que marginal que vostès proposen.

Per què es Canons i no Alcanada?, o no molts d'altres?
Per què ara els Canons quan vostès mai no han demostrat,
al llarg de la seva gestió urbanística, més interès, cap interès
en protegir-los? La resposta és tan òbvia que tan sols no val
la pena anunciar-la; la veritat és que es tracta d'una pell de
plàtan com la que ens tenen acostumats els diputats del
Partit Popular. Tenim, d'una banda, una primera part d'una
llei que és una transcripció, per ser més exactes una còpia
literal del projecte de llei, no hi ha cap motiu d'oposició, i
d'una altra un afegitó magre, simplement anunciat, sense
una argumentació sòlida, que l'únic que pretén és jugar amb
la nostra sensibilitat mediambiental d'una forma un poc
massa barroera.

El nostre vot, en lògica i en conseqüència de la nostra
detallada proposta, seria el rebuig del text alternatiu. Vostè,
Sr. González Ortea, ja ho ha dit a la seva exposició: les
competències urbanístiques eren del Consell Insular; convé
que ho digui als seus companys de partit, perquè amb una
interpel•lació, no fa dues hores, en aquesta mateixa tribuna,
el Sr. Huguet ha mantingut la postura contrària. 

No passi ànsia, que si hi ha d'haver una protecció dels
Canons, la Comissió Insular d'Urbanisme, que és la que l'ha
de fer, l'aplicarà, i per això el nostre vot serà de rebuig a
aquest text alternatiu presentat per vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Nadal. Por el Grupo Esquerra Unida tiene la
palabra el diputado Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
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Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida i Ecologista
per manifestar-nos en relació a aquesta proposta, esmena a la
totalitat, es diu formalment. 

Jo no sé com ho hauríem de considerar, realment, no acab
d'entendre que això sigui una esmena a la totalitat. Sembla ser
que són dues coses que no tenen res a veure una amb l'altra i que
es posen juntes, i que tracten no sé si de fer-se propaganda per
part del Partit Popular de crear algun tipus de confusió, de crear
problemes al pacte de govern o no sé quina altra podria ser,
perquè realment és difícil de comprendre, d'una banda, aquesta
sensibilitat tremendament ecologista que té el Partit Popular des
que està a l'oposició, com ja s'ha comentat per aquí. Però per
altra banda, que dins un projecte de llei que enviava el Govern,
que era una cosa molt simple i molt senzilla i que afectava un
indret determinat, un indret que estava dins una ANEI i que es va
llevar el seu grau de protecció amb una llei d'acompanyament
perquè allà s'hi poguessin fer residències per a caps d'estat o
visitants il•lustres o el que fes falta; es tractava simplement de
restablir la protecció de la LEN en aquella zona. 

Mirau de quina manera aquí se'ns ve que s'incorpora una zona
que no té res a veure, s'incorpora i es diu que això és una esmena
a la totalitat. Realment és una cosa nova, que no té res a veure,
que sorprèn del Partit Popular, que hauria pogut incorporar,
evidentment, a la LEN moltes vegades, va tenir moltes
oportunitats, ha tengut, però és que, al Partit Popular, la LEN no
li acaba de satisfer, la LEN originària del 91, i tan aviat com va
tenir majoria suficient la va modificar i va reduir el seu grau de
protecció i ara ens apareix amb aquesta cosa.

I per què els Canons? És difícil d'entendre però hem de
suposar que és perquè els Canons és un topònim que sona molt,
ha sortit molt als mitjans de comunicació, queda bé, i si fos un
altre indret menys conegut tal vegada no tendria la mateixa
repercussió.

Mirin, senyors del Partit Popular, nosaltres no votarem a
favor aquesta qüestió, no votarem a favor, però nosaltres volem
la protecció real i efectiva de la zona dels Canons i la volem de
veritat. Això tendrà una tramitació parlamentària, encara, i
després suposam, si no es retiren les esmenes parcials que també
tenen, que encara hi haurà una altra oportunitat. Nosaltres estam
convençut que quan arribi aquest moment s'hauran adoptat
mesures de protecció suficients per a la zona dels Canons perquè
això sigui necessari; entre altres coses hi ha en marxa una revisió
global, completa, de la LEN, hi ha el PORN de la zona i hi ha
diverses coses. 

Si en aquell moment no s'hagués assegurat des del Govern el
grau de protecció pels Canons, miri, fins i tot en aquest moment,
tot i saber que és una operació propagandística, estaríem
disposats a votar-la, però en aquests moments els hem de dir que
no, que es tramiti normalment i nosaltres farem que la protecció
real i efectiva vengui per part del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, senyors i senyores del PP, bé, no crec que el debat
anterior doni un bon clima ni un context gaire favorable, ni
tan sols la intervenció del Sr. González Ortea, però jo em
voldria desmarcar un poc del to. La veritat és que, allò seu,
donar-li, i en el nostre grup, encara que sigui amb
ingenuïtat, li volem donar l'enhorabona per aquesta
iniciativa, la volem aplaudir; des del nostre grup fins i tot
ens agradaria pensar, entendre, que aquesta esmena a la
totalitat esdevindrà un símbol, un moment històric de
redreçament del Partit Popular i que, de part d'una postura
tradicional de depredació territorial, passarà a una nova
sensibilitat davant el paisatge i el territori. Tant de bo,
nosaltres ho voldríem.

Els vull confessar que en la meva ingenuïtat, quan vaig
saber que el PP havia presentat una esmena per protegir els
Canons, passat un primer moment d'incredulitat, que vaig
telefonar per confirmar-ho, vostès m'hauran de perdonar,
senzillament vaig pensam en (...). Jo no sé si vendrà molt a
compte, ho sabrem durant aquests anys, i crec que molts de
vostès el normal és que no coneguin la història d'aquest
senyor; jo la conec a través de Borges. Aquest senyor era un
guerrer llombard que quan els bàrbars baixaven i
desmuntaven l'imperi romà, abandonà els seus al setge de
Ràvena i morí defensant la ciutat a la qual havia atacat.
L'escriptor, en Borges, se l'imagina com un guerrer salvatge,
cruel, però també innocent, que venia de la selva, d'un culte
primitiu i arriba a Ràvena i s'enamora de la ciutat, de la
civilització, del marbre, dels palaus, de les columnes i de la
Mediterrània.

Jo volia creure i encara vull creure que, al PP, li pegui la
síndrome de (...). Després d'anys de dur a terme una
balearització implacable, algú s'ha passejat pels Canons, el
Sr. González Ortea ens ha dit "la bellesa", per ventura els ha
enlluernat com la ciutat de Ràvena enlluernà aquell bàrbar.
Seria una gran notícia per a la civilització a les Illes Balears,
o així ho veuríem des del nostre grup i des de la
discrepància ideològica, però ho veuríem i ho saludaríem.

Per tant, no podem més que celebrar el canvi de postura
del PP, i tanmateix, que volen que els digui? També
participam i comprenem els arguments que han utilitzat els
altres portaveus perquè, desgraciadament, resulta mal de
creure que aquesta esmena sigui el símbol de res. En
matèria de protecció del territori estam massa avesats a
diferències abismals entres allò que es diu i allò que es fa.
Per ventura la imatge, en comptes de (...) sigui més aquell
personatge d'Stevenson, el Dr. Jekyll, que només era un,
però que a vegades també actuava de Mr. Hyde. Jo no em
puc treure de damunt tampoc la impressió que sigui una
simple maniobra oportunista, i em sap greu; en tot cas,
l'evolució dels anys que vénen ho veurem i ho podrem
confirmar.

No és massa bo d'entendre que avui ens demanin que
votem a favor d'una llei que vostès han votat en contra en
aquesta cambra en dues ocasions. No fa gaire, el Sr.
President era Jaume Matas i un membre del Govern era el
Sr. González Ortea, un govern, aquest, que va vetar la
discussió en aquesta cambra d'una llei idèntica, molt
semblant, i va vetar que es discutís, amb tot el que això
significa de posar limitacions al joc democràtic; l'únic
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argument era que tendria, si s'aprovava, conseqüències
pressupostàries. Sembla que ara ja no en tendrà o que el PP ha
canviat de parer i troba que avui sí es pot discutir. Aplaudim un
poc sorpresos, vostès ho comprendran, aquest canvi de postura.
En aquell moment, ens ho ha recordat el Sr. González Ortea, el
Govern considerava que el Govern no havia de prendre cap
iniciativa, el Govern no havia de fer cap iniciativa legislativa, el
PP no podia aprovar cap modificació de la LEN, anava contra els
seus principis, això només ho podia fer el Consell Insular;
llavors, a altres debats, el Consell Insular no podia fer res de res
o tot això era molt complicat, no era raonable que ho fes el
Consell Insular, etc. En el cas dels Canons sempre hi havia un
argument, a una banda o a l'altra, per no votar a favor. 

Jo, la veritat és que em costa entendre la lògica de coherència
del PP, però com que tampoc no som expert en lògica difusa, puc
confessar amb modèstia que per ventura és que se m'escapen, se
m'escapen, però també podria ser que el PP ha canviat, el PP ha
canviat i d'ençà que està a l'oposició té un altre parer. Pot ser,
però si és així tampoc no ens quadra la quantitat de declaracions
que s'han fet. Per posar un sol exemple, el Sr. Jaume Matas
continua insistint, contínuament, en una cançoneta tradicional en
aquesta cambra: "L'única manera d'aportar riquesa als municipis
és el desenvolupament urbanístic"; paradigma per antonomàsia,
protagonista en el debat de les DOT, protagonista en el debat
general, el municipi de Campos; tothom sap, si sap un mínim
d'economia, sap que si a Campos no es fa una urbanització nova
amb un camp de polo inclòs, just devora la Colònia de Sant
Jordi, evidentment vendran els quatre genets de l'Apocalipsi.
Confio en què el Sr. Ortea ens explicarà perquè un municipi tan
semblant en població com Artà, amb molt menys valor cadastral,
vull dir amb molt menys construcció i amb molt menys sòl
urbanitzable, podrà suportar i podrà trobar alternatives
econòmiques al fet que desclassifiquem els Canons. Jo crec que
com que haurà fet quatre números arribarà a les mateixes
conclusions a què nosaltres ja arribàrem respecte del camp de
polo de Campos: que és una possibilitat, un model urbanístic,
però no és una necessitat, com a vegades se'ns vol fer creure.

Pot ser que la postura del PP sobre els Canons, l'hagi
redactada el Dr. Jekyll i a l'hora de redactar la de Campos no
hagi tengut temps de prendre la poció i encara se n'hagi hagut de
cuidar Mr. Hyde.

Però entrant en el fons de la qüestió tampoc no entenem per
què han presentat la mateixa iniciativa de dues maneres
diferents, amb un sol fons vertader: com a esmena a la totalitat
i com a esmena parcial. Nosaltres entenem, ja li avançam, que
entenem més pràctic utilitzar la fórmula de l'esmena parcial i, per
tant, avui no li donarem suport a l'esmena a la totalitat, i el motiu
em sembla molt senzill i clar: per fer via. Si tots volem protegir
els Canons, ens sembla una paradoxa que si avui aprovam

aquesta esmena a la totalitat ho enredam, s'ha de tornar a
publicat en el Butlletí, s'ha de tornar a obrir un altre període
d'esmenes, mentre que si tots estam d'acord en el Cap des
Pinar i, sorprenentment, el Partit Popular -en parlarem-
també està a favor del Cap des Pinar, passi a ponència, hi
haurà l'esmena dels Canons idèntica en contingut, hi haurà
una altra esmena que ens interessa que també es pugui
tramitar que és la d'Alcanada, no ve a conte avui, però que
decauria si avui aprovàssim això i, per tant, si tots anam en
aquest mateix vaixell, no veig per què avui l'hem d'enfonsar.
Continuem, jo crec que és molt interessant mantenir viva. 

Comprendran que també ens interessi mantenir viva
l'esmena d'Alcanada perquè, per cert, era més congruent
amb l'objecte d'aquesta llei, que era l'espai natural número
4, la Victòria, la mateixa península de la Victòria d'Alcúdia,
però en qualsevol, ja dic, encara que sigui per un canvi
d'actitud i no de tècnica però, per actitud, ja que es parla de
nyaps la veritat és que el Cap des Pinar amb els Canons,
però, vagi com vagi, encara que no sigui per tècnica,
aplaudim aquest gest de part del Partit Popular.

Tornant al cas dels Canons, poden estar tranquils perquè
els garantesc que ens trobaran a l'hora d'incloure els Canons
dins l'article 3 de la LEN, però discrep en una cosa amb
vostè, Sr. González Ortea. Avui la urbanització dels Canons
-això és el que mantendrà el nostre partit- ja està avortada.
És molt millor que es declari ANEI, és millor, és un espai
que s'ho mereix, creim que ho hauria de ser i, per tant,
donarem suport al fet que sigui ANEI i, a més, perquè
aclariria la situació jurídica d'aquest espai, crec que tot ho
agrairíem. Ara bé, el nostre parer, i crec que és important
repetir-ho perquè quedi constància, és que la urbanització
avui no es pot executar. No es pot perquè vostès recordaran
que el Consell Insular, i vostè ho ha apuntat, va
desclassificar els Canons, va anul•lar el pla parcial de sis
mil i busques de places, 6.300 places, i després és cert que
a través d'una esmena el Consell Insular, també és cert, va
modificar les normes d'Artà i va tornar a dibuixar la
urbanitzable amb 2.000 places, una tercera part de les
places, però no té pla parcial, no té pla parcial. 

La Llei de directrius, nosaltres, això, (...) interpretacions
perquè tothom té una interpretació dubtosa, ho reconec, però
la Llei de directrius diu que no hi pot haver nous plans
parcials a menys de 500 metres de la mar; els Canons hi
està. La modificació de les directrius, aquesta modificació
que només bàsicament per temes formals i també per no
crear una catàstrofe a Campos vostès varen votar en contra,
també crec jo que per una certa inèrcia històrica abans de
caure, tot viatjant a Damasc, de caure del cavall, potser
encara no havien vist la sostenibilitat prou clara, varen votar
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contra, idò aquesta llei deixava molt més clar que allò que es
desclassificaven no eren els primers 500 metres, sinó tot
l'urbanitzable, tot l'urbanitzable. Aclarirem això, però nosaltres
continuam defensant que avui els Canons és sòl rústic, sòl rústic
ordinari, tal volta seria molt millor que fos sòl rústic
especialment protegit, tant de bo que hi hagués un pla
d'ordenació però avui és sòl rústic. Evidentment ja en parlarem
allà on n'haguem de parlar si algú discuteix el contrari.

Per altra banda, per tècnica legislativa també preferim
l'esmena parcial per una qüestió, i és perquè no contradiu el text
de la llei originària, sinó que hi addiciona continguts, o nosaltres
el que hem vist és que no es va en contra del projecte de llei que
ha arribat el Govern sinó que només hi afegeix coses. Per tant,
nosaltres creim que és correcte tramitar-la com una esmena
parcial.

Per cert, és ben remarcable que el Partit Popular, que ara
considera que això del Cap des Pinar no té gaire importància,
hagi canviat de parer, no des del mes d'octubre, Sr. González
Ortea, el darrer pic que el Partit Popular va votar en contra que
el Cap des Pinar fos una ANEI va ser el desembre de l'any 98; la
Llei d'acompanyament de pressupostos efectivament duia una
esmena del nostre grup que deia que desaparegués aquest article,
i vostès varen votar en contra i varen dir: "El fet que ara Alcúdia
no vulgui -el Ple d'Alcúdia ja s'havia celebrat- el fet que ara
Alcúdia no vulgui no vol dir que un altre dia no convengui; de
moment, deixem-ho així". Aquesta era la postura del Partit
Popular, molt legítima, naturalment, jo no discutiré mai les
postures polítiques en democràcia, però aquesta hi era; avui no,
avui entenc que admeten que el Cap des Pinar ha de ser ANEI,
per als ciutadans, pel Govern i per a tothom que passi per allà ha
de ser ANEI. Nosaltres estam d'acord en això, ens trobam i, per
tant, coincidirem, confio, en el vot final d'aquesta llei quan arribi.

Jo crec que, en qualsevol cas, vist que hem quedat tan
sorpresos i gratament per les postures o la nova sensibilitat
ecologista que nosaltres veim traspuar al PP d'ençà que està a
l'oposició, crec que per una política proteccionista ens convé un
govern progressista i nacionalista com el que tenim i ens convé
un PP a l'oposició com la que tenim i, per tant, jo de tot cor els
desig que hi quedin molts d'anys. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Alorda. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
avui estam en un debat, avui capvespre, que ens alegra, estam en
un debat on discutim mesures proteccionistes i per tant crec que
tots ens hem de congratular del fet que en aquest parlament es
debatin mesures proteccionistes del nostre territori i que sembla
que hi hagi unanimitat d'acord. A més, la meva alegria és gairebé
doble, em pensava que no podria tenir més alegria que quan

vàrem guanyar les eleccions i es va constituir un govern de
progrés, però ara veig que sí és possible augmentar aquesta
alegria a la vista que l'efecte de l'oposició ha fet canviar la
mentalitat al grup del Partit Popular i ara pensa que s'ha de
protegir el nostre territori, que tants d'anys ha anat
desprotegint i urbanitzant quan hi havia el Govern del Partit
Popular en aquestes illes.

El que passa és que ens sorprèn molt, al Grup
Parlamentari Socialista, la mesura que han emprat per
protegir el Cap des Pinar i per protegir els Canons. No
entenem per què han presentat aquesta esmena a la totalitat,
que és la que discutim avui capvespre, si el que volien era
la protecció del Cap des Pinar i la protecció dels Canons. El
Govern, el Govern d'aquestes illes, va presentar un projecte
de llei per derogar l'article 20 de la Llei 9/1997, més
coneguda com a llei d'acompanyament del pressupost del
1998, on es preveia la possibilitat de fer un habitatge per a
alts càrrecs, un article que va posar el grup del Partit
Popular. Aquest projecte de llei tenia uns tràmits
parlamentaris normals que, si a hores d'ara el Grup Popular
no hagués presentat aquesta esmena a la totalitat que
discutim, ja estaríem en comissió, ja s'hauria fet ponència i
es debatrien les esmenes addicionals que el Partit Popular ha
presentat o el Grup Popular ha presentat com a esmena
addicional la protecció dels Canons, per tant hauria quedat
inclosa dins aquest projecte de llei que ha presentat el
Govern i si hagués tengut el suport, que sembla que sí, això
hagués quedat admès, i també hi ha una esmena addicional
que han presentat altres grups que donen suport al govern
d'aquestes illes sobre Alcanada, que també s'hagués pogut
discutir.

El tema és que veim que el Grup Popular no deu tenir
molt pressa perquè ens fa una esmena a la totalitat que no
aporta res de nou a la suma del projecte de llei més la seva
esmena addicional. Per tant, no entenc molt bé aquest afany
proteccionista, perquè no el deixen que segueixi el tràmit
legislatiu que li pertoca.

El Sr. González Ortea ens ha volgut fer la història del
Cap des Pinar, i jo encara estic més sorpresa de com el
cinisme del Partit Popular arriba avui a poder defensar
aquesta esmena a la totalitat, que demana la protecció
màxima per al Cap des Pinar i la protecció per als Canons,
i jo també li vull fer la versió històrica que té el Grup
Socialista. Vostè diu que en el 85 no sap ben bé què va
passar perquè el Ministeri de Defensa, en aquell moment
governat pel Partit Socialista, no va fer ús de poder fer una
residència d'alts càrrecs i jo li explicaré, és molt fàcil i crec
que molt simple el perquè no es va fer: perquè el Partit
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Socialista, governant a Madrid en aquell moment, evidentment
volia arribar a un acord amb el Govern balear per fer aquesta
residència però la Junta Provincial d'Urbanisme, evidentment en
mans del Partit Popular, en el temps gloriós del president
Cañellas, no estava d'acord en fer aquesta residència perquè creia
que era un gran impacte ambientals, i els he de dir amb tota la
meva sinceritat que estic molt contenta que ho trobàs així el
Grup Popular quan governava, i nosaltres ens alegram molt que
aquesta residència no s'hagués fet, perquè el Grup Parlamentari
Socialista n'està en contra. Ens sorprèn molt la postura del Partit
Popular i aquesta tàctica que ha emprat si recordam, com dic,
aquesta història. 

Després del 85, quan per part del Partit Socialista no es va fer
aquesta residència, passen uns anys i arriba el 91, que es fa la
Llei d'espais naturals amb un esforç molt gran per part de tots els
partits polítics per arribar a un acord. Per a nosaltres, i sempre ho
hem dit així, va ser una llei de mínims, i per un acord unànime
de tots els grups polítics, vàrem considerar que l'àrea número 4
de la Victòria havia de ser una àrea de màxima protecció. 

El 29 de juliol del 97 ve un acord d'intencions entre
l'Ajuntament d'Alcúdia, el Govern balear i el Ministeri de
Defensa per crear una comissió mixta d'estudi, amb dos membres
de cada institució, que s'havia d'encarregar de mirar els informes
tècnics per tal de poder fer aquesta residència l'alts càrrecs. El 30
de juliol el Ple de l'Ajuntament ho aprova, però abans que
aquesta comissió mixta s'hagués reunit cap vegada, el Grup del
Partit Popular, que en aquell moment representava el Govern de
les Illes Balears, a la Llei 9/1997, de 22 de desembre, o llei
d'acompanyament del pressupost del 98, fica a l'article 20 la
possibilitat de la construcció d'un habitatge per a alts càrrecs en
el Cap des Pinar només amb els vots del Partit Popular. Es romp
l'acord que hi havia hagut per a la Llei d'espais naturals i vostès
tot sols fan que aquesta possibilitat existeixi en aquestes illes.
Nosaltres consideram que va ser un error i ho vàrem defensar
així durant tots els debats parlamentaris que hi ha hagut en
aquesta cambra.

El desembre del 97, l'Ajuntament d'Alcúdia aprova, amb el
vot en contra del Partit Popular d'Alcúdia, paralitzar qualsevol
obra en el Cap des Pinar i demana la derogació de l'article 20 de
la Llei. El Govern, en aquell temps del Partit Popular, no va ser
sensible a la voluntat municipal i no va voler derogar aquest
article. El 28 d'abril del 98, el Grup Parlamentari Socialista va
presentar en el Ple d'aquest parlament la presa en consideració
d'una proposta de llei per recuperar el més alt nivell de protecció
del Cap des Pinar. El Partit Popular va votar en contra. 

No sabem quins moviments hi ha hagut des del 98 fins ara, a
part que, evidentment, ha canviat el Govern d'aquestes illes,
vostès estan a l'oposició i a l'Ajuntament d'Alcúdia també hi ha
un govern de progrés. No sé si vostès es mouen amb aquestes
històries, però el Sr. González Ortea, que considera ara que això
és un projecte banal, que no té més tipus d'importància perquè el
conveni ja està passat de temps, també hi estava en el 98 i en el
98 vostè aquí va votar en contra de la protecció màxima del Cap
des Pinar i avui du una esmena a la totalitat on pretén aquesta
protecció màxima del Cap des Pinar. Per tant, no veig enlloc la
coherència del Partit Popular i no l'entenc de cap de les maneres.

Tres quarts del mateix ens passa amb els Canons d'Artà.
Els Canons d'Artà, que avui també du el Partit Popular de
forma sorprenent i, ja els dic, em fa molt feliç que estiguin
a l'oposició i que ho vegin així, du de manera sorprenent la
protecció dels Canons d'Artà quan aquesta iniciativa de
protecció se li hauria d'haver ocorregut, al Grup Popular,
molt abans i avui no estaríem en la situació que estam,
perquè li recordaré que el 31 de març del 98 el Grup
Parlamentari del Partit Socialista de Mallorca va presentar
aquí la presa en consideració de la proposició de llei per a
la inclusió a la Llei d'espais naturals dels Canons, i vostès
varen votar en contra. Tots els altres grups parlamentaris
aquí representats varen votar a favor i vostès varen votar en
contra, el març del 98.

La mateixa votació es va donar dia 21 de desembre del
99, del 98, perdó, en el debat dels pressuposts del 99, on el
PSM, a l'esmena a l'addició d'un article a la Llei
d'acompanyament dels pressuposts per incloure els Canons
a la Llei d'espais naturals, i vostès varen tornar a votar en
contra.

I, a més, li diré una cosa, ja que vostè ha tret el recurs
del Consell Insular de Mallorca: El Partit Socialista va
defensar que fos via LEN com es protegís els Canons, que
la càrrega de les indemnitzacions no la podia suportar el
Consell Insular; vostès votaven en contra en aquell moment,
ara voten a favor, no sé si perquè ja no estan en el Govern
però abans votaven en contra, i en el Consell Insular de
Mallorca, el juliol del 98, hi va haver un recurs, també, de
la junta local del Partit Popular d'Artà en contra de la
desclassificació per part del Consell Insular de Mallorca.
Això, també ho hauria de recordar, perquè si vostès estaven
d'acord en el fet que fos via desclassificació, ho tenien molt
bé: haguessin votat en el Consell Insular de Mallorca a
favor, però no ho varen fer, ni varen votar en el Consell
Insular de Mallorca ni varen votar aquí, en el Parlament, via
LEN.

Ara avui han canviat d'opinió, pensen que s'ha de
protegir el Cap des Pinar i s'han de protegir els Canons
d'Artà. Jo els felicit, nosaltres pensam exactament el mateix,
i pensam que la via més ràpida és el projecte de llei que ha
presentat el Govern d'aquestes illes i que seguirà el tràmit
parlamentari que li pertoca.

Vull que els quedi clar perquè ara no surti el Sr.
González Ortea i embulli tot el que he intentat explicar per
part del Grup Parlamentari Socialista. El Grup Parlamentari
Socialista defensa, com sempre ha defensat, que el Cap des
Pinar sigui un espai de màxima protecció, per això va votar
en contra als diferents debats que els he anat enumerant...,
va votar a favor i vostès varen votar en contra. M'agradaria
que explicàs el per què d'aquest canvi de vot.

Defensa el Grup Parlamentari Socialista que els Canons
siguin inclosos dins la Llei d'espais naturals, per això vàrem
votar a favor en aquesta cambra i vostès varen votar en
contra. Expliqui què ha canviat. Defensam que la Llei
d'espais naturals, com sempre hem defensat en aquesta
cambra era una llei de mínims, que necessita una revisió i
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que no només els Canons, i no només el Cap des Pinar, i no
només Alcanada, sinó que hi ha altres espais a les nostres illes
que necessiten ser inclosos a la Llei d'espais naturals. Confiam
i demanam al Govern d'aquestes illes que faci una revisió de la
LEN, on es pugui assumir una protecció màxima per a molts
d'espais naturals d'aquestes illes que ho necessiten.

I, Sr. González Ortea, li agraesc, de tot cor, la seva iniciativa,
però o ens creim que sigui un canvi d'actitud ni ens pareix que
sigui un canvi de formació política, sinó que creim que estan
intentant jugar a un joc que no ens convé, que no convé als
ciutadans d'aquestes illes. Si vostès de veritat volen protegir
espais en aquestes illes, demostrin-ho i votin a favor via projecte
de llei que presenta el Govern, no hi posin entrebancs, no returin
els projectes de llei presentant-hi esmenes a la totalitat, perquè
abans fins i tot de l'esmena a la totalitat varen demanar un
ajornament per plantejar-se què havien de fer amb una llei d'un
sol article, que aquesta llei havia estat aquí moltes vegades
debatuda, per tant, haurien de saber què pensen del Cap Pinar, no
en necessitaven un ajornament. Han returat la iniciativa del
Govern d'aquestes illes i la volen continuar returant.

Jo els deman, si de veritat volen protegir els espais, deixin
que les lleis segueixin el seu curs parlamentari i votin a favor de
la protecció de territori, i, si no, no facin aquesta doble
demagògia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Armengol. Por contradicciones, tiene la palabra
el Sr. González Ortea, por un tiempo de cinc minutos.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Espero que, de todas maneras,
aplique usted el artículo del Reglamento que habla de un cierto
equilibrio entre las intervenciones, y, lógicamente, quizá necesite
algo más de los cinco minutos. Pero estoy seguro que el Sr.
Presidente me los dará.

Muy bien, muy bien, todo fantástico, están ustedes
encantados de que presentemos esto, es una maravilla,
presentamos esto, es maravillosos, nos hemos convertido, hemos
caído del caballo, como san Pablo, todo lo que ustedes quieran
pero van a votar todos en contra, van a votar todos en contra,
porque lo que no quieren es aprobar la descalificación de els
Canons de Artà, porque ahora están en el Gobierno, aunque no

lo parece, porque la verdad es que, Sra. Armengol, Sr.
Ramon, están en el Gobierno, aunque lo hagan poco y mal,
lo de gobernar, están en el Gobierno, no están en la
oposición, en la oposición estamos nosotros, aunque eso
también, al parecer, le reviente a ustedes mucho, porque a
cada iniciativa que presentamos aquí, es que lo que
queremos...

Raro es que no me hayan llamado filibustero, porque ya
nos lo han llamado por activa y por pasiva, no hacemos más
que filibusterismo político.

O sea, nosotros cumplimos con nuestra obligación y
resulta que hacemos filibusterismo y damos la lata, y lo que
queremos es confundir y hacer que se peguen y se enfaden
los que están en el Gobierno. No. Ustedes están en el
Gobierno. Insisto que, a nuestro juicio, están gobernando
poco y mal, pero están en el Gobierno, de eso no hay la
menor duda.

Mire, Sr. Buades, aparte de toda esa retahíla que me
cuenta usted, que me saca historias y me lee historias del
año de la polca, usted va a votar en contra, y eso que me
cuenta usted que es lo único que vale la pena, en el tiempo
que dedicó usted, no sé si 10 minutos, sólo dedicó 30
segundos al tema, para decirme que els Canons de Artà ya
está protegido, porque resulta que la Conselleria de Medio
Ambiente ha hecho la aprobación inicial de un Porn. ¿Se ha
leído usted la Ley 4/89?, ¿sabe usted lo que es un Porn? Un
plan de ordenación de recursos naturales, ¿y usted se cree
que con la aprobación inicial de un plan de ordenación de
recursos naturales está protegido nada?, pero si la Sra.
Consellera de Medio Ambiente me dijo en comisión que
pensaba hacerlo de toda la Serra de Tramuntana, ¿qué
significa, que no se va a construir absolutamente nada en la
Serra de Tramuntana porque haya un Porn? Por favor, por
favor, ¿a quién quiere engañar, usted? A mi, desde luego,
no.

Con el Porn y sin el Porn, no está protegido els Canons.
De modo que olvídese y léase la Ley 4/89, por favor,i
entérese de lo que es un Porn.

Sr. Nadal, otras cuestiones al margen, ahora le salgo a
usted, ¿qué va a hacer con la enmienda esta que se ha
presentado de Alcanada?, ¿qué va a hacer?, ¿la va a votar en
contra de sus socios?, porque, claro, como tampoco tiene
nada que ver, porque aquí presentamos una cosa y resulta
que, vamos, usted, por cortesía, me hace el favor de
contestarme, porque, ¡por Dios, por Dios, estamos hablando
de Cabo Pinar! ¿Cómo es que nosotros queremos hablar de
otra cosa?, ¿qué va a hacer con la enmienda de sus socios?,
¿qué va a hacer en la comisión?, porque algo tendrá que
hacer con la enmienda, ¿la va a rechazar?, ¿les va a decir
que también por cortesía, con mucha cortesía, eso sí, pero
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la va a rechazar? No sé lo que dice su alcalde. Ya veremos qué
hace usted con la enmienda de Alcanada, porque ése es un tema
realmente interesante, qué es lo que va a hacer usted. Eso sí, con
mucha cortesía, supongo.

Muy bien. Nunca hemos hecho nada para proteger els
Canons. No. Mire usted, Sr. Nadal, usted no estaba. Porque eso
me lo han dicho otros, algunos tampoco estaban pero otros sí.
Mire usted, a mi me sabe mal leer rollos patateros, pero mire
usted, el 7 de julio del 97 el Grupo de Esquerra Unida presenta
una moción en el Pleno del Consell Insular que, rápidamente
tiene tres puntos, pero le leo sólo el primero, el Pleno del CIM
manifiesta su inequívoca voluntad política de proteger
integralmente els Canons, en primera instancia a través de las
normas subsidiarias subsiguientes a la suspensión de
planeamiento de la zona. Votos a favor, se somete a votación. Le
ahorro toda la discusión. La Sra. Salom entonces intervino en
nombre del PP declarándose totalmente a favor de los tres puntos
de la moción. Se vota. Le digo el primer punto, los otros son
iguales. Primer punto, se vota por 23 votos a favor, Partido
Popular, PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, Izquierda Unida
i Mixto, el Mixto era la Sra. Vidal, doña Juana Vidal, se
abstienen PSOE y UM.

Igualmente le digo, Sr. Alorda, y no sé si la Sra. Armengol
también me ha contado la misma batalla, porque, claro, ¿qué se
creen, que vengo aquí y ni siquiera me molesto en coger las
actas? 6 de octubre del 97, propuesta de aprobación del convenio
dels Canons de Artà que ofrece el Gobierno del Partido Popular,
pagar la mitad de la compra o de la indemnización. Se aprueba
la propuesta por 20 votos a favor, PP, PSM-Entesa Nacionalistas
de Mallorca, Izquierda Unida y Mixto, se abstienen PSOE y
Unió Mallorquina.

¿Quién aprueba, finalmente..., y esto, Sr. Alorda, se le ha
escapado, usted me dice que es suelo rústico, pero no, mire
usted. Pleno del 7 de julio del 98, recursos ordinarios para
aprobación definitiva de las normas subsidiarias dels Canons de
Artà, dice: "El desarrollo del sector urbanizable 27, els Canons,
habrá de cumplir las siguientes determinaciones: superficie
máxima de parcela, zona turística edificable, 110.000 metros
cuadrados; superficie máxima, parcela zona turística no
edificable, 30.000; superficie tal, etc.; población máxima, 2.000
habitantes; superficie mínima, espacio libre público, dotación
reglamentaria, etc.

No me cuente usted que es suelo rústico. No. Es suelo
urbanizable. Lo que está es pendiente de un plan parcial, yo se lo
expliqué. Y de usted no me lo creo porque, con todas las
disculpas, pero los otros portavoces han salida aquí con papelitos
y no se han enterado de lo que yo decía, me han salido a contar
lo que traían por escrito, pero usted, Sr. Alorda, que además
estaba antes, se sabe el juego, usted no me puede contar esas
historias, porque usted sí que me ha escuchado, y me ha
escuchado también por qué presentamos aquí lo que otras veces
rechazamos aquí, pero ya lo dije por delante, lo dije por delante,
porque no había otra solución, pero les dije, si ustedes me
plantean otra, conforme, nosotros seguimos creyendo que el
sistema del convenio era bueno y estoy dispuesto a aceptarlo,
pero en cualquier caso por la protección siempre estuvimos.

Por cierto, y hablando de protección. Yo no he ido a els
Canons, yo me ido a todas las áreas naturales. Yo me he
pasado dos años aquí con la Ley de espacios naturales. Yo
he sido uno de los que ha hecho la Ley de espacios
naturales. Dos años. Teníamos las reuniones ahí abajo.
Estoy hasta las narices de la Ley de espacios naturales, ¿o
qué creen, que la han hecho ustedes, que nosotros no
hicimos nada, que nosotros no la votamos? Por favor, ¿y
qué se hubiera hecho? Yo me he paseado por els Canons y
me he paseado, no voy a decir al 100% porque mentiría, y
no me gusta decir mentiras, pero yo creo que con el 90% no
miento nada de todos los espacios naturales de toda la
comunidad, incluyendo Menorca, Ibiza y Formentera, por
supuesto.

¿Y qué me van a contar ustedes de que ahora nosotros
somos nuevos en esto de proteger?, ¿y quién hizo las
Directrices de ordenación del territorio?, las únicas que hay
en España salvo unas del País Vasco y creo recordar que
otras de no sé dónde. Las tres únicas comunidades que
tienen directrices, ¿y quién las hizo? Las hicimos nosotros.

Y la Ley de ordenación del territorio la apoyamos
nosotros. Y La Ley de espacios naturales nos la chupamos
nosotros, de principio a fin, señoras y señores diputados, de
principio a fin.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, vaya acabando, por favor.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

La Ley general turística también la hicimos nosotros.

¿Qué me van a contar a mi de que me caigo del caballo?
Por favor, soy muy buen jinete, no tengo por costumbre
caerme del caballo.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, vaya acabando, por favor.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Acabo, Sr. Presidente.

Porque, en definitiva, en definitiva, todo se resuelve en
una sola cosa, una tremenda hipocresía, una absoluta y total
hipocresía.

Ustedes no saben cómo decir que no y han venido aquí
a contar historias del Partido Popular porque, como una vez
más, no saben qué decir. ¿Ustedes quieren o no quieren
proteger els Canons?, ¿nosotros les damos o no les damos
la posibilidad hoy? Nos están tan agradecidos, vótennos a
favor.

Gracias, Sr. Presidente.
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(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. González Ortea. Una vez debatido el tema,
pasamos a votación.

Votos a favor de la enmienda a la totalidad con texto
alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Hay 28 votos a favor, 30 en contra. Por tanto, la enmienda a
la totalidad queda rechazada.

Declaració institucional amb motiu del desè aniversari de la
Convenció dels drets del nin i de la política sobre la infància.

Pasamos al siguiente punto y último de orden del día,
declaración institucional con motivo del décimo aniversario de
la Convención de los derechos del niño y de la política sobre la
infancia. Si hace el favor el Sr. Secretario Segundo del
Parlamento de leer la declaración.

EL SR. SECRETARI SEGON:

Gràcies, Sr. President.

"El Parlament de les Illes Balears, coincidint amb la
celebració del desè aniversari de la Convenció sobre els drets del
nin, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides de
20 de novembre de 1989, no vol desaprofitar aquesta oportunitat
en aquesta data tan significativa per a la infància per tal de, una
vegada més, deixar palesa la nostra preocupació per la protecció
dels nins com a principi rector de la nostra política, i perquè
aquest principi tengui aplicació efectiva i la nostra actuació com
a poders públics garanteixi als nins la protecció prevista en els
acords internacionals i les nostres lleis internes que protegeixin
els seus drets. Per això el Parlament de les Illes Balears acorda:

Primer: promoure a les nostres actuacions públiques l'exercici
i desenvolupament dels drets dels nins, previst en legislació
referida a ells.

Segon: potenciar les institucions que constitueixen un
complement eficaç i especialitzat per a l'impuls i el
reconeixement dels drets dels nins.

Tercer: promoure els mecanismes de control adequats per
assegurar el compliment pel que fa als drets dels nins i a la
constant millora dels serveis dirigits a l'atenció d'aquests dins la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quart: fomentar la planificació integral de les matèries que
afectin els drets de la infància a la nostra comunitat.

Cinquè: fomentar la col•laboració i cooperació entre les
entitats públiques que prestin els seus serveis als nins per a una
plena protecció integral, així com per a l'avaluació del
compliment dels seus drets.

Sisè: realització de campanyes de difusió i sensibilització
dirigides a l'opinió pública en general, a col•lectius concrets,
amb la finalitat de donar a conèixer la problemàtica i necessitats
de la infància, i en particular de determinats sectors de la
població infantil.

Setè: promoure polítiques sectorials que promoguin el
benestar de la infància, i especialment la infància en situació
de risc o dificultat social.

Vuitè: proclamar i fomentar els drets i llibertats de tots
els nins, sense cap distinció per motius de raça, color, sexe,
idioma, religió, origen nacional o social, posició econòmica
o qualsevol altra condició del nin.

Novè: reafirmar, segons recullen diferents tractats i
declaracions relatives als drets de la infància, la necessitat
de proporcionar als nins cura i assistència especials, sobre
la base de la seva vulnerabilitat, i subratllar de manera
especial la responsabilitat primordial dels pares i tutors pel
que fa a la protecció a l'assistència de tot ordre.

Desè: promoure i assegurar com a actuació pública la
protecció social, econòmica i jurídica de la família, i dins
aquesta amb caràcter singular la dels menors i especialment
de la infància en risc social.

Onzè: impulsar la participació activa dels nins,
fomentant les associacions infantils i juvenils per la
participació plenament en la vida social, cultural, artística,
recreativa del seu entorn."

Firmat per portaveus del Grup Parlamentari Socialista,
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, Grup
Parlamentari Popular, Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i Grup Parlamentari Mixt.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Secretario. ¿Se entiende que es aprobada por
unanimidad de todos los grupos, todos los diputados?

Esta declaración institucional es aprobada por asentimiento.
Con ello damos por finalizada la sesión, muchas gracias, señoras
y señores diputados, bona nit.
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