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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començarem el plenari
corresponent a la sessió del dia d'avui, començarem amb el torn
de preguntes. 

He de demanar disculpes als membres del Govern, perquè
no està incorporat encara, estarà la setmana que ve, els
programa, la màquina que controla els dos temps, per tant hem
donat avantatge als senyors diputats i senyores diputades que
demanin i seran els que tendran el control a través dels llums,
vol dir que la pregunta quan arribi a dos minuts s'encendrà el

llum taronja, aquella espècie de llum taronja i en arribar als dos
minuts i mig els retiraré la paraula com és costum. Als membres
del govern provisionalment aquesta setmana els hauré d'avisar
amb la mà que estan a dos minuts i a dos minuts i mig serà com
sempre.

I.1) Pregunta RGE núm. 3733/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissió d'un delicte per part del Sr. Vallespir.

Passam així a la primera pregunta que és la 3733/00, ajornada
del ple de dia 10 d'octubre, relativa a la comissió d'un delicte per
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part del Sr. Vallespir, que formula el diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Fa quinze dies, l'Hble. Sr. Conseller de
Treball no va poder contestar a aquesta pregunta ni excusar no
fer-ho, perquè hi havia una vaga i supòs que el seu concurs era
imprescindible al carrer i no a aquesta cambra on té l'obligació
de contestar a les preguntes.

 El tenim avui aquí perquè ens expliqui quina és la seva
opinió de tots aquests esdeveniments que succeeixen al voltant
de la figura del Sr. Vallespir, cap de gabinet de la conselleria de
Sanitat. I la pregunta li faig perquè el posicionament d'Esquerra
Unida és necessari conèixer-lo, tota vegada que va ser el
senador Cámara, membre d'Esquerra Unida i designat per
aquesta cambra com a senador autonòmic qui va fer aquesta
denúncia, i llavors ens hem vist sorpresos per un comunicat
d'Esquerra Unida que explica, segons conta la periodista Marisa
Goñi al Diari de Mallorca fa unes setmanes que "EU considera
que no hay elementos suficientes como para realizar la
denuncia política y pública del caso, que esta formación ha
realizado en muchos otros asuntos" que es varen limitar a
complir "una obligación legal de poner en conocimiento de la
justicia un dosier".

La pregunta és, quina opinió li mereix al conseller de Treball
tot això? Si la pot contestar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Conseller de Treball té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. En relació on era jo fa quinze
dies i per què, si ho vol saber faci'm una pregunta, però no em
faci una presumpció, ni em faci perdre temps per una qüestió
que no té res a veure amb la pregunta.

Segona, en relació al tema que l'ocupa i el preocupa, vostè
va fer una pregunta a la consellera de Sanitat, fa unes setmanes,
i jo com a conseller de Treball, ella va respondre i  va respondre
molt bé, com a conseller de Treball li he de dir que aquest
assumpte em sembla exactament el mateix que li sembla a la
consellera de Sanitat.

EL PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Fiol té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Per puntualitzar en qualsevol cas que
la mínima cortesia parlamentaria obliga els consellers que no
poden anar un dia a una sessió parlamentaria a contestar

preguntes  advertir-ho a qui ha fet la pregunta, això és el que
hem fet, els qui hem assegut en aquestes cadires a un altre
temps i que fan alguns companys de vostè, per cert, vostè no
ho vol fer, naturalment no ho faci. 

En qualsevol cas, a mi no m'importa on era vostè, ni li
deman explicacions, però sí que vull fer constar a aquesta
cambra d'una manera clara, que la posició d'Esquerra Unida no
és altra que la continuació d'altres qüestions que ja han sortit
aquí, que és la de socavar els ciments de la Conselleria de
Sanitat, per què qui va ser sinó qui es va carregar el director de
Serbasa? Qui va ser que es va carregar el director de l'Hospital
Psiquiàtric? 

(Remor de veus)

Sí, sí, sí i qui és al final que dispara contra el cap de gabinet
de la consellera de Sanitat, membre del Pacte de Progrés?
Esquerra Unida, el Sr. Cámara i en definitiva el Dr. Carbonero,
qui és el qui comissaria totes aquestes qüestions dins el món
de la sanitat.

Per tant, nosaltres volem advertir a la consellera, com ja li
vàrem dir ja fa mesos que es preocupi d'aquesta gent, perquè
vénen per vostè, ja li vàrem dir fa temps i al final veurà com per
desgràcia acabaran amb vostè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Conseller de Treball té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. És extraordinari, a vostè el tema que
teòricament l'ocupa i el preocupa, no l'importa gens ni mica,
vostè m'ha fet la pregunta per aquestes pel·lícules de la meva
absència del Parlament i coses d'aquest tipus i per treure allò de
Serbasa i allò de Gesma i tot això.
 

Miri, si vostès fossin un grup parlamentari que funcionàs i
haurien de funcionar perquè són molts, el seu portaveu
l'informaria que jo com a conseller vaig fer l'excusa formalment
pertinent de la meva absència del Parlament.

Respecte allò altre, lògicament aquesta escursus sobre
altres temes ni li contestaré, i sobre la posició meva, personal,
jo ja li he explicat que com a conseller era coincident i sobre la
posició d'Esquerra Unida, vostè l'ha llegida i queda entre
cometes al  Diari de Sessions. De manera que quan em faci
preguntes  al Parlament, procuri que realment a vostè li preocupi
la resposta.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske.

I.2) Pregunta RGE núm. 3914/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de resposta del Govern a les
sol·licituds de documentació del Grup Popular.

Passam a la segona pregunta 3914/00, ajornada també del
ple del dia 10 d'octubre, relativa a la manca de resposta del
Govern a les sol·licituds de documentació del Grup Popular,
que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
passat mes de juny el Grup Parlamentari Popular va demanar al
Govern per escrit la relació de despeses de diverses partides
pressupostàries de distintes conselleries.

 Eren un total de més de cinquanta sol·licituds de
documentació, i la resposta del Govern va ser que a
conseqüència del canvi del sistema informàtic, no disposava
d'aquesta informació i que la remetria quan la tenguessin, donat
que som a l'octubre i encara no s'ha remès aquesta
documentació ens agradaria saber per què el Govern continua
sense remetre la documentació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d'Hisenda, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Senyora
diputada, els vàrem contestar allò que ens va dir la Intervenció
General en aquells  moments. Es va produir un canvi de sistema
informàtic, aquest sistema informàtic no permet tenir aquesta
informació de forma definitiva, els vàrem contestar i la situació
està exactament igual que abans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. Sra. Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Miri , Sr. Conseller, excuses, aquests
comptes del Govern la veritat és que comencen a ser massa
misterioses, com em pot dir una persona sèria com vostè que el
sistema informàtic no funciona. Idò m'ho enviï, com es feia
antigament, però com em pot donar aquesta informació? La
veritat és que aquesta sol·licitud de documentació és una
sol·licitud de documentació normal, que vostès quan estaven
a l'oposició ens feien cada any al Partit Popular, i jo ja començ
a pensar que aquest misteri tan estrany, que tenen molt a

amagar en aquests comptes, que tenen por, la veritat, jo ja no
sé què he de pensar d'aquesta situació, eren preguntes que
cada any eren normals  i que enguany s'han transformat en un
misteri.

 La veritat és que el nostre grup té dret a saber en què s'han
gastat els doblers, en estudis, en publicitat, en inversions
immaterials  que tant varen augmentar aquest darrer pressupost
i per tant, li demanaria que contestàs aquesta sol·licitud de
documentació, com es feia antigament, quan no hi havia el
sistema informàtic perquè aquesta manca d'informació només
mostra una actitud molt poc democràtica de voler fugir de
l'obligat control parlamentari a què està sotmès el Govern, i el
Grup Parlamentari Popular haurà d'adoptar les mesures
pertinents. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d'Hisenda té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, li reafirm el que li
he dit fa un moment, el sistema informàtic no permet validar de
forma definitiva aquesta informació.

 Això és el que ens diu la Intervenció General de la
comunitat autònoma, i vostè sap o hauria de saber que aquest
sistema informàtic havia d'estar entregat el novembre de l'any
98 i no va estar entregat el novembre de l'any 98, quan encara
nosaltres no governam. Es va entregar el novembre de l'any 99,
ha produït multitud de problemes i al final hauríem de parlar del
que ha costat aquesta decisió que es va prendre, de canviar el
sistema informàtic, que al final haurà costat molts de doblers. Li
reafirm que tendrà la informació, quan la informació sigui
absolutament fiable. Gràcies, Sr. President.   

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3732/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tasca de "pont" a realitzar per part del conseller de
Treball.

Passam a la pregunta número 3, 3732, també ajornada de la
sessió de dia 10 d'octubre, relativa a tasca de "pont" a realitzar
per part del conseller de Treball, que formula el diputat Sr. Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, que té paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
és també una pregunta que va quedar ajornada perquè el Sr.
Grosske no va venir aquí a complir amb la seva obligació. Jo li
explicaré, Sr. Fiol, què era el que feia, cercava una foto a una
manifestació, no feia res més.
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Hem denunciat, Sr. Grosske, moltes vegades, que vostè va
oferir aquí una tasca de pont entre el Govern i la oposició. Ho
vàrem fer amb una altra pregunta oral i vostè, ferit i picat en el
seu orgull, que sol ser un costum molt seu, va organitzar una
reunió aquí fora amb el Sr. González Ortea i jo mateix. Varen
botar totes les senyals d'alarma, els consellers d'Hisenda i de
Turisme immediatament varen reaccionar i li varen fer anul·lar
aquella reunió amb els diputats de l'oposició. Tot amb l'excusa
que es faria una reunió entre el Govern i l'oposició per part de
membres del Govern que n'eren responsables.

 I efectivament se'ns va convocar a una reunió allà on de
consens res, d'intentar dialogar res, se'ns volia mostrar un text
que amb independència que ja el coneixia tothom, era un text
que ja entrava al Parlament, sense cap possibilitat naturalment
de debatre'l nii de consensuar-lo.

Davant aquestes circumstàncies, Sr. Grosske, pensa vostè
seguir en la seva eficaç tasca de pont entre el govern i
l'oposició per assegurar aquest consens en relació amb
l'ecotaxa? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL (Eberhard Grosske i
Fiol):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer, si jo sospitàs que hi
hagués cap tipus d'entrebanc per part del Govern o de dificultat
objectiva per aquest diàleg, si jo sospitàs que vostès
tenguessin la més mínima voluntat de dialogar sobre l'ecotaxa,
no com a membre del Govern, com a conseller de Treball, sinó
com a representant d'una de les forces de la majoria,
evidentment estaria disposat sempre a facilitar ponts i diàleg.
Però la veritat és que no es dóna cap d'aquestes
circumstàncies, ni hi ha dificultats, ni vostès tenen cap tipus de
voluntat.

Efectivament quan es concerta una entrevista, vostès es
neguen a assistir-hi, vostès escriuen una carta dient que no hi
van, va ser citada pel president al debat de la comunitat, i
vostès l'únic que els interessa en aquest tema és muntar renou
al Parlament, però dialogar sobre l'ecotaxa no tenen el més
mínim interès, això ho he constatat sobre la meva pròpia carn.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, començ
a comprendre que quasi millor que hagués anat a la
manifestació, perquè respostes en dóna molt poques, Sr.
Grosske. Voluntat de diàleg tota, tota, el que passa és que
vostès  ens entreguen coses fetes sense cap voluntat de
consens i de diàleg. 

El conseller de Turisme i el conseller d'Hisenda ens
convocaren a una reunió, allà on el text ja havia entrat al
Parlament, quin diàleg és aquest? Quin consens és aquest?
Vostè, Sr. Grosske, en aquest tema i amb  la voluntat de fer de
pont i de voler dialogar amb  l'oposició sobre aquest tema tan
important, no fa més que el "paripé", no fa més que comèdia, no
fa més que òpera bufa, permeti'm l'expressió, i intentar sempre
sortir-se amb aquesta imatge que vostè vol tenir de dialogant
i de voler debatre els temes. No, Sr. Grosske, vostè ja no engana
a ningú, cada vegada menys, la seva credibilitat està minvant
dins aquesta cambra parlamentària, de la poca que tenia li puc
assegurar que cada vegada n'hi queda menys.

I contesti, contesti a la pregunta que li faig. Sr. Grosske.
Vostè pensa realment consensuar aquest important tema amb
l'oposició? Encara hi és a temps, és aquí dins el projecte, però
no està aprovat...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Sr. Flaquer, després de quatre preguntes sobre l'ecotaxa en
aquesta cambra, jo comprenc quin és el seu problema, el seu
problema és que vostès s'han d'oposar a un projecte que saben
que el 75% de la gent hi està d'acord, i això és una filigrana
difícil de fer, per tant, què ha de fer un? Doncs perdre's per les
bardisses i fer dibuixos a l'aire.

Si vostès tenguessin voluntat de discutir sobre l'ecotaxa,
s'haurien reunit quaranta vegades amb el Govern, el seu grup
parlamentari, ara que és a la seu parlamentari el projecte,
s'hauria reunit amb els grups parlamentaris de la majoria i
s'hagués engirgolat el diàleg, no hi ha cap problema de cap
tipus, ni és necessària cap figura de pont per a res, vostès
tenen les conselleries de turisme, les conselleries d'hisenda i els
grups parlamentaris de la majoria a la seva disposició, per parlar
de l'ecotaxa, vostès no volen parlar de l'ecotaxa perquè no
tenen res a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.4) Pregunta RGE núm. 4278/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dessaladora a Santa Eulàlia del Riu.

Passam a la següent pregunta que és la quarta, 4278, relativa
a dessaladora a Santa Eulàlia del Riu, que formula el diputat Sr.
Pere Palau i Torres del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Medi Ambient,
com supòs que vostè coneix, jo també conec, les Illes Pitiüses
tenen un greu problema de proveïment d'aigua potable i que al
llarg d'aquests darrers anys, s'han fet diverses dessaladores,
una es va fer a Eivissa ciutat, una a Sant Antoni, es va fer la de
Formentera, però encara no són suficients per donar abast al
que són les necessitats  de l'illa d'Eivissa concretament i també
part de Formentera.

Ens queda la zona de Santa Eulàlia, que no té cap
dessaladora, preocupació que té l'Ajuntament de Santa Eulàlia,
que ja ha fet una sol·licitud, en el sentit que es construeixi
aquesta dessaladora, preocupació que també ve del plenari del
Consell Insular, que en un recent ple, precisament, en una
moció que va presentar el pacte de progrés, però que va ser
consensuada amb el Grup Popular, és va demanar, dirigint-nos
al Govern balear, perquè es prioritzi dins els seus programes
d'inversió la interconnexió d'aquestes dessaladores, però també
la interconnexió amb aquesta dessaladora de Santa Eulàlia que
sigui necessària construir en el futur, sí ho tenc aquí escrit Sr...

A mi m'agradaria saber primerament, si vostè ha rebut
aquesta petició per part del Consell Insular i la pregunta
concreta, si pensa la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears, instal·lar una dessaladora al terme municipal
de Santa Eulàlia del Riu, de l'illa d'Eivissa?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. Sra. Consellera de Medi Ambient,
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. En
principi no es considera necessari el fet de fer una dessaladora
a aquesta zona, perquè tal com es va dir a la primera reunió que
hi va haver entre la comissió mixta, que es va celebrar
concretament dia 21 de setembre a Madrid, entre el Ministeri de
Medi Ambient del Govern espanyol i el Govern balear, per tal
de veure quines eren les actuacions urgents que s'havien de fer
en matèria de proveïment d'aigua, a tot el que era les Illes
Balears i evidentment incloïa el tema d'Eivissa i concretament el
tema de Santa Eulàlia, es va constatar d'una manera clara que el
dimensionament actual, global de les dessaladores d'Eivissa i
de Sant Antoni, amb una producció mitjana del 60,08%, 86 i
31% respectivament, que davant aquesta producció, el que es
va acordar és donar absoluta prioritat al projecte, que per altra
banda li he de dir, que ja està redactat per l'empresa Ibaen,
d'interconnexió entre les dues dessaladores que vostè ja coneix,
amb l'ampliació també del dipòsit regulador de Sant Rafel. 

Per tant, li he dir que a més de prioritzar per damunt de tot
aquest projecte i a petició de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, la
conselleria està estudiant les possibilitats de proveïment del
nuclis  del sud-est d'aquest municipi, veïnat del d'Eivissa, des
del dipòsit de regulació de la dessaladora de Vila.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Palau, té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé vostè diu que es va decidir en
una reunió a Madrid, en una comissió mixta. Jo, per suposat,
m'agradaria que vostè em fes arribar els estudis que avalen que
d'alguna manera és innecessària la construcció d'aquesta planta
dessaladora.

 Però bé, estam d'acord, estam d'acord que s'han
d'interconnectar les dessaladores i així ho varen demanar des
del Consell Insular amb aquella moció, que també va tenir el
suport  del Grup Popular, però també a la volta vàrem fer
constar, perquè així creim que és necessari, que també
s'incorporàs la futura dessaladora de Santa Eulàlia, perquè
nosaltres pensam que en el futur és necessària.

Però bé, jo li demanaria, Sra. Consellera, cada vegada que li
fan una pregunta sobre dessaladores, ja li va contestar de la
mateixa  manera a un company meu de Menorca, sobre
Ciutadella, vostè diu, a la comissió mixta que es va celebrar a
Madrid i tal..., és va dir que no s'havia de fer. Miri, idò nosaltres
li demanam que passant per dalt de la comissió mixta, que vostè
sigui coherent, que vostè sigui responsable, que vostè sigui la
vertadera consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, que no ho sigui només de Mallorca i que no faci, que
no faci com va passar l'altre dia, que precisament en una
proposta de resolució que va fer el Grup Popular d'aquest
parlament que deia, "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a l'ampliació de la dessaladora de l'illa de Formentera",
vostès  senyors del pacte, votaren en contra i avui per desgràcia
el Sr. Batle de Formentera, que pertany al pacte, és a Madrid, al
Ministeri demanant, a veure si per favor li poden fer aquesta
ampliació.

 Siguin coherents.

EL PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li demanaria que no es
posàs  tan nerviós quan parlam de dessaladores, perquè li he de
dir que precisament, precisament, per la coherència, la
responsabilitat com a consellera de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears i precisament per preocupar cada una de les
illes i per tant els problemes de proveïment d'aigua i per primera
vegada que es faci de manera responsable i de manera seriosa,
s'estudien quines són les necessitats de proveïment d'aigua.
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El que passa que vostès utilitzen les dessaladores,
senzillament perquè ara està de moda, perquè li he de recordar
que precisament fa un poc més d'un any, aquí ningú no
demanava dessaladores i precisament al conveni que s'havia de
signar a Madrid, només constava l'ampliació de la dessaladora
de Palma i de les actuals d'Eivissa.

Per tant, a mi no em vengui, Sr. Palau, amb tot el respecte del
món, a dir que ara s'ha d'actuar en coherència, aquest govern
actua en tota la coherència que pertoca, s'estudia de manera
responsable quines són les necessitats de proveïment d'aigua,
quina és la política d'aigua de cada una de les illes, es diu quins
són els projectes importants que existeixen. Respecte a Eivissa,
li torn a repetir...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, a vostè.

I.5) Pregunta RGE núm. 4277/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a condicions mínimes per considerar un esportista com a
esportista d'elit.

La pregunta número cinc està ajornada en temps i forma pel
Govern.
  

I.6) Pregunta RGE núm. 4275/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei balear de caça.

La pregunta número sis, la 4275, és relativa a la llei balear de
caça, que formula la diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Govern balear i en aquest cas la Conselleria de Medi Ambient
té les competències en matèria de caça i al programa signat per
tots  els partits del pacte de progrés, uns dels seus
compromisos és redactar i aprovar una llei balear de caça.

A nosaltres ens agradaria saber, al Grup Popular a veure si
el protagonisme d'elaborar aquesta llei, correspondrà al Govern
balear i en aquest cas a la  consellera corresponent, que és la de
Medi Ambient, si serà des de la seva conselleria que
s'emmarcaran les pautes i les línies a seguir, i quin serà el
calendari d'aprovació o de redacció d'aquesta llei. 

Però sobretot és saber si vostè, Sra. Consellera, durà el
protagonisme i la iniciativa d'aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. Tal
com vostè sap, Sra. Diputada, les competències respecte al
tema de caça les té la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears i precisament, com que és un acord molt clar,
la Conselleria de Medi Ambient ha iniciat tota la tramitació
respecte de l'elaboració del projecte de llei de conservació de la
naturalesa, dins el qual s'incorporarà tot el que és la legislació
i l'ordenació pertinent respecte de temes de caça. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient. Sra. Salom,
té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, bé, vostè ens
anuncia aquí que les competències són seves, són de la seva
conselleria i a mi m'agradaria, doncs, saber com es menja tot
això, perquè ara resulta al Consell Insular de Mallorca, ens surt
un reportatge sobre el tort, una caça popular, Consell Insular de
Mallorca, Mallorca neta i natural, tot un reportatge sobre
matèria de caça, aquí s'ha obert una oficina per informar i per
gestions en temes de caça i en aquest reportatge surt un senyor
que és el president d'una associació. També agafa
protagonisme Unió Mallorquina, perquè també crec que el
regidor d'aquest mateix partit, després resulta que el Consell
Insular de Mallorca ha fitxat a un exfuncionari seu, perquè serà
l'assessor de l'oficina de la caça, aquí a Mallorca, i a més es fan
uns cursos per a caçadors, oficina de la caça, gestió, caça i medi
natural, Consell de Mallorca.

I jo crec, Sra. Consellera, que li lleven tot el protagonisme en
aquesta matèria, jo comprenc que ara és un moment propici per
parlar d'aquesta qüestió perquè comença la caça i a més és un
col·lectiu important quant als vots, Sra. Presidenta, i crec que
aquestes  regnes, aquestes competències i aquests vots els
fugiran a vostè i aniran cap a un altre lloc, si no fa el cap viu i
s'espavila.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, torn a repetir que les
competències sobre el tema de caça les té la Conselleria de
Medi Ambient i jo esper que totes les actuacions que es facin
per part del Consell Insular siguin de total col·laboració amb la
conselleria del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.7) Pregunta RGE núm. 4281/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a supressió de la conselleria de Benestar Social.

Passam a la setena pregunta, 4281, relativa a la supressió de
la conselleria de Benestar Social, que formula el diputat Sr. Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
molt concretament, açò és un pregunta que fa referència a una
conselleria, que ostenta una consellera que supòs que tendrà
el rècord "Guiness" d'absències al plenari, per tant, jo crec que
en tost d'anar cap a rècords, el que valdria la pena és suprimir
aquesta conselleria que no les seves funcions, que després en
parlarem, però suprimir aquesta conselleria, en concordança i en
coherència en tants i tants i tants de discursos fets en aquesta
cambra, ja que sempre miram endarrera dirigits per qui ara són
al govern, a l'anterior govern quan proposaven supressió de
conselleries senceres, mitjançant esmenes a la totalitat de
pressuposts.

Sr. President, m'alegra que vostè sigui aquí, la pregunta va
dirigida a vostè, si pensa o no pensa suprimir aquesta
conselleria, quan s'ha dit  per diferents mitjans de comunicació,
s'ha dit en aquesta cambra, mentida, en aquesta cambra no, a la
comissió tècnica interinsular, que el procés de transferències
suposava el 80% de les transferències efectives i executives als
consells  insulars, que el Govern es quedava amb un paper de
coordinador i amb aquelles que sobrepassen l'interès de les
illes. Per tant, per fer aquesta labor de coordinació no fa falta
una estructura tan grossa.

Pensa suprimir la conselleria, Sr. President? Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. President del Govern té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No, no
pensam suprimir la conselleria i a més aquest president ja ho ha
dit altres vegades aquí. a l'anterior debat de l'estat de la
comunitat autònoma el  president ho va deixar ben clar, a més
pens que la pregunta parteix d'un supòsit totalment errat, és a
dir, aquí es diu que estam passant el 80% de la conselleria als
consells  insulars, quan no és així, del que és el global de la
conselleria, es passa a un 20% i de l'Ibab es passa un 60%.

 El que passa és que, com vostè sap, hi havia moltes de
matèries que vostès les tenien escampades per altres
conselleries, perquè no els donaven, des del meu punt de vista
la importància que tenien, dins Conselleria de Presidència, dins
Conselleria d'Interior, etc., i ara tot això forma part del que és la
Conselleria de Benestar Social, per tant nosaltres creim que a
més de tota la capacitat i la feina normativa que ha de fer
aquesta conselleria té matèries molt importants com perquè no
se suprimeixi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Huguet té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, evidentment els que duim molt de temps a aquesta
cambra, hem de ser també coherents quan estam a una altra
banda, la responsabilitat de formar un govern, correspon
sempre al president, i és el president que decideix si ha de tenir
10, 12, 13 conselleries o 24, cosa que la llei li permet a vostè, el
que no s'ha de fer és privar mai l'oposició de fer plantejaments
que no hagin de ser sempre favorables al Govern.

 I en aquest cas és un plantejament que és fortament
coherent amb totes i cadascunes de les expressions que s'han
sentit  dins aquesta cambra per tots i cada un dels portaveus
dels  diferents grups parlamentaris al llarg de tota la història
parlamentària, per tant, si jo li puc admetre amb tots els
respectes, li he d'admetre tot, perquè vostè també és el meu
president, que vostè digui que hi ha altres funcions a complir
a la Conselleria de Benestar Social, que jo li pugui admetre que
en un principi, quan va arrancar, les tenia totes, i li ho admet, no
és menys cert, i vostè ho acaba de confirmar, cosa que li
agraesc, que el 20% d'aquestes competències i el 60% (...)
passaran als consells insulars, però açò és quant a muntant
pressupostari, quant a execució real, a funcions, a feines, açò
suposa el 80% de la conselleria, però la resta és ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, el seu temps està esgotat. Sr.
President del Govern té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vostè
em parla de molts d'arguments que s'han donat dins aquesta
cambra, però no me'n dóna ni un, no me n'ha donat ni un
absolutament, ha parlat que aquí hi ha hagut molts d'arguments
i que fa falta molta de coherència, però jo no n'he sentit ni un.

 Mirin, dins la conselleria queden temes tan importants com:
immigració, dona, cooperació, joventut, menors, esports; clar,
temes importants per als progressistes, jo ho comprenc, vostè
ideològicament a això mai no li han donat importància i per tant
és normal que vostès vulguin suprimir la conselleria, vostès
sempre a totes aquestes qüestions, a totes aquestes matèries
les han tractat igual com si fossin una maria, i jo li puc dir que
a partir d'ara, a partir que els progressistes estam governant a
les distintes institucions, aquest és un pilar de l'acció de
govern, un pilar de l'acció del govern del Govern, un pilar
d'acció de govern dels consells insulars i un pilar de l'acció de
govern per a tots aquells ajuntaments allà on hi ha
progressistes que manen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.8) Pregunta RGE núm. 3902/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de l'expedient informatiu relatiu a la targeta
ciutadana.

Passam a la vuitena pregunta, 3902, relativa a situació de
l'expedient informatiu relatiu a la targeta ciutadana que formula
el Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, el tema de la targeta ciutadana ja s'ha suscitat en
aquesta cambra a preguntes de l'interpel·lant en aquest moment,
respecte d'una documentació, d'un expedient de caràcter
informatiu que existia a la Conselleria de Sanitat i Consum,
concretament a la Direcció General de Consum.

Hem vist als mitjans de comunicació, que pareixia que això
s'estava convertint ja en un expedient sancionador i ens
preocupa, perquè aquest és un, jo crec que és un bon projecte
de l'Ajuntament de Ciutat, amb independència que s'haguessin
de corregir alguns aspectes que ja vàrem discutir un dia aquí,
però crec que és un gran projecte, és un projecte que utilitza
molta gent, i creim que genera un estalvi, és molt més barat
utilitzar la targeta ciutadana que pagar el tiquet normal dins el
bus i, per tant, també té altres usos com l'ora, poder comprar el
tiquet de l'ora, és a dir, jo crec que és un bon producte i crec
que hauríem de fer un esforç perquè això no acabàs amb un

expedient sancionador o amb una sanció a l'Ajuntament de
Ciutat.

Ens agradaria conèixer quina és la posició o com està aquest
expedient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

LA SRA.  CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i  Soler):

Sr. President, gràcies. Sr. Fiol, l'expedient administratiu i de
caràcter informatiu es va obrir dins la Direcció General de
Consum perquè es varen presentar per part de ciutadanes i
ciutadans diverses denúncies, sobre l'esmentada targeta
ciutadana. 

Una vegada acabat l'expedient d'informació es va obrir
aquest altre expedient administratiu, que té evidentment, com
vostè ha dit, caràcter sancionador, es va obrir dia 26 de juny del
2000 i perquè es pensava o es pensa que hi havia indicis
possibles  d'infraccions en matèria de consum, i actualment
aquest expedient administratiu està en fase d'instrucció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara ja sabem que aquell
expedient informatiu s'ha convertit en un expedient sancionador
cap a l'Ajuntament de Palma. Jo voldria aprofitar l'ocasió per
apel·lar el bon sentit de la consellera de Sanitat, que crec que el
té, per intentar a arribar a un acord amb l’Ajuntament de Ciutat,
fins i tot els parl com a usuari de la targeta ciutadana, no creem
ara una situació de conflicte que afecti tants de centenars de
milers de persones que utilitzen aquesta targeta tots els matins
i tots els horabaixes.

Jo apel al seu bon criteri, apel que no es deixi dur pel criteri
d’Esquerra Unida i del Sr. Cabeza, perquè hem de recordar que
el director general de Consum està nomenat per Esquerra
Unida, n’és un membre destacat, i jo apel al bon sentit de la
consellera, que vagi a parlar amb el batle de Ciutat, o el batle de
Ciutat anirà a parlar amb vostè, i arribin a un acord; però crec
que seria poc edificant que l’Ajuntament de Ciutat es veiés en
un litigi d’aquestes dimensions, enfrontat al Govern balear, amb
independència que no governi, com a tantes bandes governen
els  progressistes, com ha explicat el president fa un moment, a
l’Ajuntament de Ciutat no governen, però això no lleva que el
projecte targeta ciutadana sigui un projecte que crec que és
positiu, i que crec que val pena resoldre aquest contenciós
d’una manera amistosa. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, li puc assegurar que des de la
Conselleria de Sanitat i Consum pel que vetllam és per la
defensa de tots els consumidors i consumidores, i la línia de la
Conselleria de Sanitat estarà en defensa, i ens seurem, sobretot
amb els consumidors, evidentment, que són els que han posat
les denúncies. Però també li puc assegurar que en qualque
moment -i ja s’ha fet, o sia, quan s’ha hagut de parlar amb
l’Ajuntament de Palma se n’ha parlat, i hem consensuat totes
les esmenes que havien de fer i totes les coses que havien de
llevar de la targeta ciutadana, perquè pensàvem que no estaven
ben fetes i, segons tenc entès, així s’ha fet; i li don tota la
seguretat que sempre obrarem en aquest sentit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.9) Pregunta RGE núm. 3905/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
museu Puget a Eivissa.

La pregunta número 9 està ajornada amb temps i forma pel
Govern.

I.10) Pregunta RGE núm. 4132/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a opinió del conseller d'Indústria sobre autoritzacions de
línies elèctriques a les Pitiüses.

La pregunta número 10 és la 4132, relativa a opinió del
conseller d’Indústria sobre les autoritzacions de línies
elèctriques a les Pitiüses, que formula el diputat Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. La pregunta intenta saber si el
conseller d’Indústria està d’acord que aquelles autoritzacions
que es varen donar en el passat (...) a l’illa d’Eivissa per fer
noves línies elèctriques aèries, haurien de quedar suspeses en
la seva eficàcia, segons la norma que s’havia proposat,
territorial cautelar, o si creu per contrari que, com que es varen
donar en el passat s’haurien de mantenir, la seva possibilitat
que fossin aèries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. L’article 6 de la norma territorial
cautelar del Consell Insular d’Eivissa i Formentera fa referència
a la suspensió de les declaracions d’interès general de les
esteses  aèries a sòl rústic, tant l’article primer com l’article
segon, que també en suspèn l’eficàcia de totes aquelles que no
han iniciat les obres en el moment de l’aprovació inicial
d’aquesta norma. Si s’hi fixa bé, es refereix a les declaracions
d’interès general. Les declaracions d’interès general les
atorguen les comissions insulars d’urbanisme. La Direcció
General d’Indústria únicament atorga autoritzacions, i si és
necessari declaracions d’utilitat pública quan hi ha necessitats
expropiatòries. Aleshores entenem que aquestes autoritzacions
no estan afectades per la moratòria.

De totes maneres, l’inform que hem donat instruccions als
serveis  tècnics que no donin autoritzacions d’esteses aèries
mentre estigui vigent aquesta norma. Ara, no estan afectades
les autoritzacions antigues per aquesta norma territorial
cautelar. En tot cas entenc que no es poden iniciar les obres;
ara, això és competència o dels ajuntaments o de la comissió
insular d’urbanisme, que són les que tenen competències en
matèria urbanística. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Buades, té
la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. També gràcies per les explicacions,
Sr. Vicepresident i conseller d’Indústria. El que volíem reflectir
aquí és que en el procés d’aprovació definitiva de la norma
territorial d’Eivissa i Formentera precisament hi ha hagut una
proposta de modificació, i ara sembla que es podran fer esteses
elèctriques aèries en sòls que abans no es podien, i això està
afectant almanco tres línies que varen ser autoritzades entre els
anys 92, 94 i 95 per la Conselleria d’Indústria, que no duia el
Govern progressista en aquell moment. La pregunta era
específicament sobre l’opinió del conseller d’Indústria si això
hauria de ser així, és a dir, si haurien de poder-se continuar fent,
com d’alguna manera es pretén amb aquesta proposta definitiva
de norma territorial, o si creu que hagués estat millor que a
Eivissa no s’haguessin autoritzat per part de la Direcció General
en la primera part de la tramitació aquestes tres línies, que
poden tenir tant d’impacte sobre el paisatge rural pitiús. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

A nivell personal puc creure moltes de coses, el que passa
és que a efectes d’Indústria estan subjectes a la normativa que
regula el sector elèctric, i no estan afectats per unes
disposicions que són estrictament de caràcter urbanístic, en
aplicació de les competències que tenen els consells insulars.
Aleshores, el que jo cregui a nivell personal poca cosa té a
veure amb això. Simplement, la Direcció General d’Indústria no
està afectada per aquesta norma, tot i que si es manté la
prohibició d’esteses elèctriques quan no s’hagin iniciat les
obres en el moment de la norma, que vostè em diu que ja està
modificada, nosaltres no donaríem autoritzacions, atès que hi
hauria una prohibició expressa per part d’aquesta norma
territorial cautelar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.11) Pregunta RGE núm. 3906/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació de capital a Fires i Congressos, SA.

Passam a la pregunta número 11, 3906, relativa a ampliació
de capital a Fires i Congressos, S.A., que formula el diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’exercici de Fires i Congressos de l’any 1999 s’ha tancat amb
unes pèrdues de 45 milions de pessetes, degut, segons
l’informe d’auditoria, que s’ha gastat més del que hi havia
pressupostat, concretament hi ha hagut una despesa de 9
milions de pessetes més en inversions reals, i també una
despesa de 35 milions de pessetes en despeses de personal,
també més del que estava pressupostat. Atès, idò, que quan les
pèrdues superen el capital, d’acord amb la Llei de societats
anònimes, aquest és un supòsit de dissolució de l’empresa.
Nosaltres demanam, idò, a veure si el Govern ha fet ja aquesta
ampliació de capital, o si pel contrari Fires i Congressos
continua estant en fallida, degut precisament en aquests
acomiadaments improcedents de personal, que han suposat 35
milions de pessetes per part de Fires i Congressos. Gràcies, Sr.
President.  

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, li llegiré l’acord del Consell de
Govern de dia 23 de juny, constituït en junta universal
d’accionistes de Fires i Congressos, S.A., que diu: “un cop fets
els  tràmits pertinents, s’acorda aportar i desemborsar la
quantitat total de 44.523.010 pessetes, corresponents a les
pèrdues de l’exercici econòmic de 1999 de Fires i Congressos de
Balears S.A.

Quant al seu darrer comentari, que tot era degut als
acomiadaments improcedents, al principi ho havia dit bé, part
d’aquestes  pèrdues correspon a unes despeses de personal
excessives. Naturalment hi ha una part que correspon als
acomiadaments, una altra part és a una contractació excessiva
de personal expressament en un període preelectoral. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Oliver, té
la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Si he entès bé la seva resposta, hi ha
hagut una derrama per part del Govern de 44.500.000 pessetes
que és  per subvencionar el dèficit, no per ampliació de capital,
si ho entès així, almanco és el que jo he entès. I miri, jo no li he
dit que tot fos degut a la despesa de personal, he dit si Fires i
Congressos continuava estant en fallida degut a aquests 35
milions de despeses amb els acomiadaments improcedents que
s’han fet, perquè resulta que el capital que té Fires, aquest
dèficit és superior, però no ho és superior amb els 9 milions de
pessetes  que diu l’informe d’auditoria que s’ha fet amb
inversions reals, és a dir, que s’ha tancat l’exercici del 99 amb
uns augments als  capítols d’inversions reals, aquesta ha estat
la liquidació. Per tant, això és el que he dit. La realitat és que
vostès, aquests acomiadaments improcedents que varen fer els
ha suposat que han hagut de subvencionar aquests
acomiadaments, perquè si no, haguessin hagut de liquidar
l’empresa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Aquesta situació no és nova dins
empreses com Fires i Congressos, que tenen molt poc capital
social, i que unes despeses de funcionament els provoquen
aquestes situacions, com ja es va produir al 96, que el 29 d’abril
del 97 varen haver de fer una derrama; i com es va produir al 97,
que també al 98 el Consell de Govern va haver de subvencionar
aquest dèficit. En tot cas, jo ja li he dit altres vegades, de
l’exercici del 99 compartiré responsabilitat amb vostè, perquè el
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primer semestre va tancar amb dèficit, els dos primers
trimestres. I del 2000 passarem comptes; falta poc, tengui un
poc de paciència, i estic segur que en podré presentar una bona
gestió econòmica de Fires i Congressos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern.

I.12) Pregunta RGE núm. 3911/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a moratòria de construcció de camps de golf.

Passam a la pregunta número 12, 3911, relativa a moratòria
per a la construcció de camps de golf, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller. Jo -vostè ja se n’haurà adonat- vaig fent
un seguiment d’aquells assumptes que hi ha subscrits per tots
els  partits en el seu pacte de govern, i que tenen a veure amb
les matèries de les que jo dins el grup me’n sol ocupar. El grau
d’incompliment, no li donaré ara el percentatge, és immens.
Vostè se’n recordarà que la darrera que li vaig demanar era
respecte del Pla director sectorial de camps de golf, em va dir
que ja no, que açò ho passaven als consells. La següent
proposta subscrita al pacte és que farien una moratòria mentre
no tinguessin aquell pla director sectorial. Hi ha una llei de
moratòria per a Eivissa, no hi ha res que sapiguem a Mallorca,
i a Menorca, per no ser, ni a la norma territorial cautelar.

Sr. Conseller, complirà el Govern el pacte dels partits
respecte d’una moratòria mentre no tengui pla director sectorial
de camps de golf, per desestacionalitzar, certament?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i ordenació del territori, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, el felicit per la feina que està fent de seguiment, perquè
la veritat és que sí que la fa, però li record que el seguiment
d’un programa d’un partit o d’un govern s’ha de mirar en els
quatre anys que governa aquest govern. És difícil que en un
any es faci tot. Jo veig que vostè té molt d’interès pel nostre
programa, i em satisfà la seva ànsia de protecció del territori, en
açò compartim molts d’objectius. En certa manera açò enllaça
amb la pregunta que em va fer l’altra setmana, açò és un tema
que està en procés de transferència als consells insulars, i
vertaderament entenem que si no és urgent en aquest moment,
poden ser els propis consells insulars que prenguin la  decisió
oportuna. De totes maneres ja li vaig dir que per part de la
Conselleria de Turisme s’està fent feina amb aquest pla

sectorial, o predisseny de pla sectorial de camps de golf, i si fos
oportú, ja es prendrien les mesures que fossin necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’ordenació del territori i
Obres Públiques. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo he arribat a sentir
durant aquest any, que efectivament no són quatre, només és
el primer i busques, que a partir del pacte la jerarquia del dret ha
canviat en aquestes illes. Abans era la Constitució, les lleis, els
decrets, les ordres; ara hi ha per damunt el pacte, la Constitució,
etcètera. El que passa, que té un avantatge, el pacte, i és que el
pacte el poden canviar. El pacte, és ver, l’han fet públic, no és
el programa amb què es varen presentar a les eleccions, però
era allò que havien de creure l’oposició, els ciutadans, etcètera.
Però, bé, si no el compleixen, el canvien, el modifiquen, tampoc
no passa res, vull dir, el pacte s’aguanta, se sustenta igualment.

Sr. Conseller, perquè els ciutadans puguin creure en els
polítics que hi ha al Govern, el que haurien de fer és complir el
que han fet públic, que són els seus pactes de govern. I si no,
que els canvien, que ho sapiguem aquí, i que sàpiguen els
ciutadans, perquè si no, haurem de creure que camps de golf
per desestacionalitzar, no en faran ni un aquesta legislatura, i
que moratòria per aturar no en faran, que farà la Sra. Barceló el
que li passi pel nas a Menorca, la Sra. Munar a Menorca, i la
Sra. Costa a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El seu temps s’ha exhaurit. Sr.
Conseller d’ordenació i Obres Públiques, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Bé, jo crec que la credibilitat dels polítics ha de ser
de tots, a tots ens ajudaria que hi hagués més credibilitat,
perquè l’oposició també necessita bastant credibilitat.

El que li vaig dir ja l’altre dia és que en principi els criteris
que afecten aquesta matèria i que estan escrits al pacte no han
variat, i ja en el seu moment es tindran notícies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’ordenació del territori i
Obres Públiques.
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I.13) Pregunta RGE núm. 4276/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a comissions de servei de professors sense docència.

Passam a la següent pregunta, la número 13 està ajornada
amb temps i forma pel Govern.

I.14) Pregunta RGE núm. 4279/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a execució d'una rotonda al creuer de la carretera de
Maó-Ciutadella amb l'accés a l'aeroport.

En conseqüència seria la número 14, 4279, relativa a
execució d’una rotonda al creuer de la carretera Maó-Ciutadella
amb l’accés a l’aeroport, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vàrem llegir als mitjans

de comunicació, tot i que ni a les esmenes als pressuposts que
vàrem presentar a final de l’any passat per al pressupost
d’enguany, ni aquí ni al Consell ens ho havien acceptat,
s’executa aquesta obra tan necessària. Però el seu import -
d’uns 25 milions de pessetes, donaven a la premsa- ens fa
pensar que a la millor no incorpora il·luminació. Açò és la
pregunta: aquesta rotonda enmig de la carretera, i en la cruïlla
cap a l’aeroport, estarà il·luminada, Sr. Conseller? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i ordenació del territori, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Diputat, efectivament aquesta rotonda estarà
il·luminada, el que passa és que açò és un projecte que
s’engloba dins el capítol de manteniment, i llavors es tramita
com un projecte de cost i costes, i per tant a la primera
contractació figura l’obra civil, però s’està preparant el
contracte menor d’enllumenat. Per tant, aquesta rotonda estarà
enllumenada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Enhorabona i gràcies, i em dóna, ens
dóna a tots els menorquins -vostè inclòs segurament- una gran
satisfacció. Haguera estat un risc massa important per a la
seguretat vial una rotonda en mig de la carretera general sense
il·luminació. No obstant això, Sr. Conseller, tindria un aspecte
millor que quan es contracta una obra que és una rotonda
només, hi hagi totes les unitats, totes les cubicacions i tots els
preus en el seu concurs. És a dir, no discutirem ara aquí

tècnicament les dificultats que segurament pot representar, que
l’adjudicació vagi a un altre, que l’adjudicació l’hagin de fer a
dit al qui ja és adjudicatari de la... En fi, estam contents que la
rotonda es faci, estam contents que incorporin il·luminació, el
que passa és que des del punt de vista d’actuació
administrativa, pel que vostè ens acaba d’explicar, segurament
s’hagués pogut fer bastant millor. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i ordenació del territori, té la paraula per tancar. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, efectivament jo estic d’acord en millorar el procediment
administratiu d’una contractació d’obres, i és una cosa que a la
Conselleria anam a més. El que passa és que vostè també sap
i coneix perfectament l’administració, que amb obres d’aquest
tipus, petit, doncs és un projecte a cost i costes, i després un
projecte menor tampoc no és una cosa estranya. Però
evidentment jo crec que s’ha d’anar a millors projectes, i no
trobar-nos, com jo m’estic trobant, que s’han de pagar
liquidacions de fa cinc anys, per projectes que varen inaugurar,
fins i tot ens arriben, un dia li contaré, a l’autopista d’Inca, fixi’s
quants  d’anys fa que està feta, que ara estam tramitant la
liquidació de l’obra per valor de 370 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 4280/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de restauració del camí de sa Pujada a Formentera.

Passam a la pregunta número 15 i darrera corresponent al
plenari del dia d’avui, que és la 4280, relativa a obres de
restauració del camí de sa Pujada a Formentera, que formula el
diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El camí de sa Pujada a Formentera,
mal anomenat camí romà, és una via de comunicació molt
antiga, que ens recorda així mateix les calçades romanes, i que
posava i posa en comunicació es Caló d’es Frares -la toponímia
és molt important- amb la Mola i amb un monestir d’ermitans
dedicat a Santa Maria de Formentera.

Vista la importància històrica i cultural d’aquesta empedrada
via, pregunt quan començaran les obres de restauració del camí
de sa Pujada a Formentera? Gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat. La Conselleria de Turisme va
signar dia 27 de maig de l’any 2000 un conveni amb el Consell
Insular d’Eivissa i Formentera per finançar les obres de
restauració del camí de sa Pujada. A dins el conveni, a la
clàusula tercera, li correspon al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera assumir l’execució del projecte. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Marí, té la
paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, estam contents que
continuï endavant una obra que va començar el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, a l’etapa anterior, que va ser qui va
encarregar el projecte a un tècnic nascut i que viu a Formentera,
i que l’equip anterior pensava dur endavant aquestes obres en
col·laboració amb la Conselleria de Turisme, perdó,
d’Agricultura, perquè sembla ser que en aquell temps estava
ben dotada econòmicament i que era possible fer-ne. En
aquests  moments és la Conselleria de Turisme la que sembla ser
que es  farà càrrec d’aquestes despeses, i vostè diu que s’ha
encarregat la gestió al Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
però jo crec, Sr. Conseller, que vostè, que és el que paga, està
pràcticament i realment capacitat per poder-me contestar aquí
a aquesta pregunta que jo li faig, tenint en compte que qui paga
els  sous és una conselleria del Govern. Per tant, sabem que han
sortit les obres a concurs, però ens agradaria que en aquesta
avinentesa també la Conselleria de Turisme intentàs complir la
seva paraula, i no aquesta obra es dilatàs excessivament en el
temps. 

De qualsevol manera, aquesta és una més de les obres que
va començar l’equip de govern del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, i que celebram que, ja que no tenen iniciatives
pròpies, s’aprofitin de les nostres. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller de Turisme, té la
paraula per tancar. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Marí, no sé què li he
de contestar, perquè ja fa tres vegades que em diu exactament
el mateix, iniciativa seva. Molt bé, em pareix molt bé, i com que
crec que era una bona obra, s’ha fet l’obra. I ja no crec que hagi
de discutir molt més. La tenc, la informació, però vostè també és
conseller del Consell d’Eivissa i Formentera, i jo crec que la pot
demanar allà. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

II.1) Moció RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla energètic de les Illes Balears.
(Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3232/00).

Esgotat el torn de preguntes, passam al punt següent de
l’ordre del dia, que és la moció 4248, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla energètic de les Illes Balears,
derivada del debat de la interpel·lació 3232. Per defensar la
moció té la paraula el Sr. Cristòfol Huguet Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera. A arrel d’aquella interpel·lació que
vàrem tenir fa dues setmanes, i aprofitant l’opció que dóna el
reglament de presentar una moció, ho hem fet, i he d’aclarir tot
d’una que amb qualque dubte. Dic que amb qualque dubte no
per qüestions parlamentàries o per manca de voluntat de
seguiment crític de l’acció de govern, que és una obligació que
tenim els diputats de l’oposició, sinó pel moment processal en
què es troba el Pla director sectorial de les Illes Balears. 

Haguérem preferit no trobar-nos al moment en què està
sotmès a informació pública, i açò ho dic perquè la importància
i la rellevància que des de la nostra convicció té l’aportació
positiva que els ciutadans, les institucions i els afectats han
d’aportar als instruments d’ordenació del territori, no voldria
que amb aquest acte d’aquí, del Parlament, es veiés de cap
manera interferida, malmesa o qüestionada.

Per tant, quedi palès des d’aquest primer moment que
aquesta intervenció i aquestes propostes són suggeriments
que feim com a grup parlamentari al Govern, i de cap manera un
intent que el Parlament imposi -imposi, dic- al Govern unes
determinades solucions. Creim que les solucions seran aquelles
que determini la Comissió de coordinació de política territorial,
amb la seva proposta d’aprovació definitiva, i que després
mitjançant decret resolgui el Govern. 

I feta aquest aclariment, que creim que és de justícia, i que
després tornaré a invocar quan parli del meu posicionament, o
del posicionament del nostre grup, respecte de les esmenes que
s’han formulat per part del Grup Socialista, començ per entrar
a explicar el perquè de cadascuna d’aquestes cinc propostes de
la nostra moció. La primera, que és per incorporar al Pla
energètic de les Illes Balears la previsió de poder proveir, a
Mallorca especialment, de gas natural liquat, i per tant de les
reserves de terrenys i per les instal·lacions de descàrrega de
vaixells, de construcció d’una planta de regasificació i de
dipòsits  d’emmagatzematge, així com de les xarxes de transport,
ve justificada perquè, tal com saben, que ja hem discutit en
altres moments o hem debatut en altres circumstàncies, a partir
de l’estudi que coneixem del mes d’abril d’enguany, i que a
instància nostra ens va traslladar còpia el Govern, redactat per
Enagas S.A., l’alternativa més econòmica, més autònoma i més
viable del punt de vista de rendiment intern era la de la planta
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de regasificació. Vull recordar que la presència del Sr. Antoni
(...) a final de maig d’enguany, i en relació a les possibilitats del
proveïment de gas a les Illes Balears deia, segons els mitjans de
comunicació, referit a una planta de regasificació -cit
textualment l’aparegut a un mitjà de comunicació- “Esta planta
es un inconveniente porque el proceso energético de Baleares
ya no dependería únicamente de la comunidad, y la inversión
de la infraestructura también tiene un alto coste económico”
Es referia, bé, al que diu abans: “Si se opta por construir un
gaseoducto, necesitaríamos una planta para impulsar el gas
desde la costa de Levante. Esta planta es un inconveniente”,
etcètera, etcètera. Quan parlava de l’apartat d’inversions deia:
“La inversión oscilaría entre los 25.000 y los 40.000 millones,
en función de la alternativa”, fent referència clara que la planta
de regasificació a les Illes, a Mallorca, estaria en torn als 25.000
milions, mentre que el gasoducte superaria els 40.000. 

Vostè, Sra. Consellera, diu el diari que va dir “En este
sentido, Ramon precisó que “somos conscientes que la
construcción del depósito tendría un coste social, pero es
algo que debemos asumir”, ja sé que totalment contradictori
amb el que vostè després va expressar a la compareixença en
comissió, on diu que les Illes Balears, i Mallorca en concret, no
pot assumir el cost de la implantació d’aquests dipòsits.

Per tant, no treim una conclusió clara. Sra. Consellera, em
sap greu haver-ho d’expressar aquí, però citant els documents,
les manifestacions a aquest mitjà, les manifestacions escrites al
Diari de sessions en la seva compareixença, hi ha contradicció
amb la valoració que vostè fa, que he d’entendre que és la
valoració del Govern. Per tant, Sra. Consellera, creim que si
entre aquests moments, maig del 2000 i el moment que vostès
aproven inicialment el Pla no hi ha hagut uns informes tècnics
que rectifiquin els informes que teníem fins ara fets, els vull
recordar, i vostè ho sap, des de l’any 97, (...), Enagás, Alatec, i
aquest darrer d’Enagás. Per tant, Sra. Consellera, tot i que la
nostra convicció és que no farem canviar el Govern, perquè el
Govern realment el que pretén és fugir d’aquest cost social
d’haver de posar el dit damunt Mallorca i dir on es poden fer
aquestes  instal·lacions, el que li deim és que incorpori al
planejament sectorial del gas, que incorporin també la planta
regasificadora. Mantenguin, si vostès volen, el gasoducte,
mantenguin aquesta inversió, però si açò resultés impossible i
inviable pel cost que representa, per la manca de finançació i la
manca de rendiment intern, tenguin al planejament una
alternativa. Tenguin aquesta alternativa planejada i prevista,
que l’únic que pot fer és incorporar aquesta previsió dins el Pla
director sectorial energètic, és garantir que sense més
tramitacions burocràtiques en cas necessari a Mallorca es
podria dur el gas.

El segon punt de la nostra proposta és que el Parlament
insti el Govern perquè el transport d’energia elèctrica
interinsular compti amb una previsió de connexió de cable entre
Eivissa i Mallorca. Hi entren en els 75.000 milions d’Endesa
aquestes  inversions? Sra. Consellera, jo ja sé que aquí ni tan
sols  hem de posar a vostè res més que l’estudi econòmic i
financer, les bondats que representen d’estalvi d’inversió en
producció, en generació elèctrica, a Eivissa i a Mallorca en
qüestió de previsions de potència. Açò vol dir que a l’hora

d’una avaria, d’una revisió d’una o altra illa, vostè té manera
amb un cable..., vostè no, el sistema, petit o minisistema
continental d’interconnexió de les plantes de generació que ens
permet tenir garanties molt superiors i, al mateix temps, menys
exigència de potència instal·lada a cada una d’aquestes dues
illes. Creim que és un avantatge que no tenir-la prevista,
planificada sobre el territori, no pot dur més que inconvenients
de tot ordre: d’inversió, de previsió, etc. Per tant creim que és
un avantatge i no entenem quines raons hi pugui haver per
voler-la impedir o no incorporar-la.

A la nostra moció el tercer punt demana que
l’emmagatzematge de combustibles energètics de l’illa de
Mallorca, tant la reserva de terrenys com la previsió
d’instal·lacions i de transport en alta i emmagatzematge, tant per
a combustibles derivats del petroli com del gas. És una
mancança òbvia, és a dir, a Menorca les capacitats
d’emmagatzematge són mínimes, no ens cansam de dir que (...).
Aquest estiu es barallaven a GESA, que volien gasoil per
generar electricitat amb els professionals de les benzineres, els
empresaris  de les benzineres, que volien vendre gasoil als
cotxes; sabem que van arribar a dir els de GESA als de les
benzineres: “Escolta, si nosaltres t’apagam el llum no en
serviràs ni un litre”. Vostè ho sap: el Pla energètic no preveu
emmatgatzematge enlloc. Creim que és necessari corregir açò.

Fins aquí, i ja faig referència..., crec, Sr. President, que puc
fer referència a les esmenes presentades i posicionar-me,
presentades  pel Grup Socialista, que no té cap sentit per a
nosaltres acceptar ni l’una ni la dues, que consideram
necessàries. Que tampoc no té sentit eliminar d’aquesta número
tres les previsions de reserva de terrenys i de xarxa de transport
per emmagatzemar el gas. És a dir, tots els menorquins, fins i tot
la presidenta, que és de Ciutadella i va i ve de Maó a Ciutadella
cada dia, deu passar pel quilòmetre quatre de la carretera
general i sap que allà hi ha un entorn d’emmagatzematge de gas
i que a Ciutadella n’hi ha un altre, i que encara que no tinguem
gas en gasoducte, ni en vaixell, ni de cap altra manera, hi ha un
depòsits  on s’han de fer les distribucions, les recàrregues, etc.
Vostès no creuen que és absurd que el Partit Socialista em
presenti una esmena on diu que no hi ha d’haver reserva
d’espai de terrenys per tenir l’emmagatzematge i la distribució
de gas a l’illa de Menorca? Què ho volen, sense ordenació?
Què volen, que quedi dins la mar surant? Com em poden
demanar que es retiri, que no hi hagi una reserva d’espai, de
terrenys, per a l’emmagatzematge del gas?, sigui en bombones,
que ja van desapareixent: el gas liquat de petroli, de butà i
propà, té una tendència... Bé, ara no és el moment d’explicar tot
açò, però hem d’estar preparats territorialment amb les reserves
necessàries per tenir açò. Per tant, que no, que no, Sr. Portaveu
del Grup Socialista, a les seves propostes d’esmena, de
rectificar-ho.

Quant a la quarta, que també em demana que la suprimeixi,
idò tampoc, i li explicaré per què ho posam i per què ens
mantenim en la necessitat. Volem incorporació al Pla director
sectorial energètic de plans i programes concrets i sectorials
d’estalvi, d’eficiència i d’ús d’energies renovables. Nosaltres
creim -com qualque altre portaveu que ara en aquest moment no
és a la sala i que no és precisament del Partit Popular- que
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efectivament un pla bo energètic passa per mesurar fins al
màxim possible la capacitat d’autosuficiència de proveïment
mitjançant les energies renovables i mitjançant també la
valorització energètica dels residus sòlids, que Mallorca té
molta més capacitat perquè (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, em queda només el darrer punt, Sr. President, i li
agraesc la seva amabilitat per deixar-me concloure.

Per tant, amb els matisos que vostès vulguin, no creim en
un pla director sectorial energètic que es limiti a dir que es faran
estudis  i planificacions i que hauríem de menester 22.000
milions de pessetes d’aquí al 2015 per fer aquestes previsions
d’eficiència i estalvi, i que no incorpori plans i programes
encomanats, concrets i sectorialment.

I per acabar, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, instam el Govern a incorporar al seu pla un estudi
econòmic i financer. No hem detallat aquí altres propostes que
vénen manades per la Llei d’ordenació territorial o per les
Directrius d’Ordenació Territorial, com les previsions del sòl
rústic, etc.; és que si no ho fan, encara que nosaltres  no els ho
demanem, aquest pla serà impugnat, segurament, i segurament
serà suspès, i tota aquesta bondat que vostès declaren quan
diuen que per fi tenim pla, no serà més que titulars de diari i fum
de formatjada.

Nosaltres, Sra. Conseller, Govern, senyors membres...,
senyors  diputats que donen suport al Govern, creim que les
nostres  propostes són políticament mínimament necessàries per
creure que tenim un pla energètic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet en nom del Grup Popular.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat les esmenes
4419 i 4420. Per defensar-les el Sr. Andreu Crespí té la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo he de reconèixer que m’ha
sorprès una mica la intervenció del diputat del Grup Popular,
quan planteja a la seva intervenció que tenia dubtes sobre quin
era el sentit d’aquesta compareixença perquè realment ell el que
no volia era interferir en un procés d’exposició pública, etc., etc.
I m’ha sorprès per dos motius: Un, perquè la lletra de la seva
moció més bé és realment una esmena a la totalitat del Pla
energètic; canvia substancialment els elements definitoris
d’aquest pla energètic; per tant, jo crec que el que demana és
que el Govern el retiri, és a dir, vostès han fet una opció: “Això

no pot ser, en facin un altre”. Però bé, suposem que la moció es
presenta en un moment històric i a partir d’aquest vostè fa una
anàlisi i diu: “Bé, ens hem equivocat una mica i ara entrarem
aquí en un debat una mica més sostingut, una mica més light,
perquè el que nosaltres volem és suggerir al Govern algunes
cosetes”. Bé, però la seva intervenció tampoc no ha anat per
aquesta via, en tant que no accepta cap tipus de transacció que
nosaltres feim, precisament per deixar el Govern amb el debat
públic que existeix entorn a l’exposició pública d’aquest pla.

Però després, a la seva intervenció hi ha ja un conjunt jo
diria que d’incoherències, si em permet la paraula o, com a
mínim, de falta del mateix criteri a un cantó que a un altre. A
vostè li preocupa molt el cost d’aquesta instal·lació; bé, i a mi
també, naturalment. Li preocupa el cost social?, no, li preocupa
el cost econòmic, i no oblidi que aquí quan parlam de cost
social no és que als mallorquins ens molesti, només a nosaltres,
una monstruosa planta de gasificació, és que nosaltres
precisament vivim de produir el mínim impacte ambiental; també
en vivim, d’això, en gaudim i en vivim, per tant també té
conseqüències econòmiques anar depredant contínuament el
nostre territori amb instal·lacions industrials que, fins i tot si les
pinten, com una famosa fàbrica en el Vallès de Catalunya,
n’Arranz Bravo i en Bartolozzi, no deixen de ser una fàbrica. Per
tant, també té implicacions econòmiques que convendria que
tenguéssim en compte.

Però després, després, vostès instal·la un cable de Mallorca
a Eivissa, és a dir, a més de tenir el gasoducte o el que sigui, un
cable, que això també val doblers, i diu: “Home!, és que això ho
farà Endesa”. D’acord, però és que Endesa a més de fer el cable
segurament també haurà de pagar el gas al preu que arribi en
aquesta comunitat. Per tant, aquí posam damunt el terreny una
quantitat de costs econòmics que jo crec que vostè no els ha
tengut tots en compte per fer un balanç únic, sinó que ha anat
cada un pel seu cantó.

Bé, referit a les nostres esmenes, bé, vostè s’ha posicionat
abans que jo les defensàs  ni gens ni mica. Per tant, poc les puc
defensar. Vostè ha dit que no les admet; per tant nosaltres li
podríem anunciar aquí, en aquest moment, idò que votarem en
contra de la moció. Nosaltres oferim una transacció, vostè ja ha
dit que es posiciona en contra, per tant podríem ja no entrar en
més debat i simplement votarem en contra de la moció. Però
nosaltres creim que hi ha alguns articles que sí que estaríem
disposats a assumir, malgrat tot.

Jo crec que el Sr. Huguet em vol fer un moment de temps.
No pot escoltar la meva proposta de pacte si realment hi ha una
interferència fins i tot visual.

Està disposat a continuar negociant? Gràcies.
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Bé, idò, nosaltres creim que hi ha alguns punts que sí que
són interessants i que nosaltres voldríem poder-los-hi aprovar,
i és el punt número 3, i quan nosaltres llevam aquí el gas no és
perquè aquí s’estigui debatent si hi ha una petita instal·lació on
s’acumulen les bombones que va a cercar la gent per dur a ca
seva; entenem que vostè el que proposa és que aquestes
instal·lacions d’emmagatzematge siguin equivalents al que
vostès proposen per a Mallorca, gairebé, com a instal·lació. Si
no és així, si a allò a què es refereix és a allò que ja hi ha però
una mica més ordenat, jo crec que això no té sentit introduir-ho
tampoc aquí. Per tant, nosaltres demanam que això es llevi.

I quant al número cinc, que no en feim menció a les nostres
esmenes però que es deu a un error tipogràfic, demanam també
que se suprimeixi la paraula incorporar, i li explicaré per què; és
un problema de tipus jurídic administratiu: si en aquest moment
tenim un pla a exposició pública i hi incorporam alguna cosa,
vol dir que estam modificant el pla i per tant hem de tornar a
iniciar el procés d’exposició pública perquè aquests documents
puguin ser analitzats per aquells que hi volen fer alguna
al·legació, i nosaltres li demanam, si aquesta no és la seva
pretensió, que substitueixi la paraula incorporar, que vol dir
afegir a un document que ja ha estat aprovat i publicat, per
elaborar i presentar un estudi econòmic i financer detallat per a
cada una de les instal·lacions i actuacions previstes al Pla
energètic de les Illes Balears.

Per tant, el que nosaltres li proposam és la retirada dels
punts  u, dos i quatre, i llevar el gas a la número tres, i substituir
la paraula incorporar per elaborar i presentar a la número cinc.
Si estan disposats a aprovar aquestes modificacions, idò
nosaltres votaríem a favor del que queda d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí en nom del Grup Socialista,
defensant les seves esmenes.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, en nom del Grup
Mixt, Els Verds d’Eivissa, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, només uns minuts per parlar de dos dels punts que hi
ha aquí. El punt número dos, que afecta a la petició del Partit
Popular perquè es connectin per cable les illes d’Eivissa i
Mallorca, és a dir, Eivissa i Formentera, perquè ja estan
connectades, i Mallorca, jo crec que en aquests moments
menys que mai és desitjable que això passi. Això, entre altres
coses, voldria dir que els ciutadans d’Eivissa i Formentera
podríem estar a càrrec de GESA amb les apagades a Mallorca,
com va passar a l’estiu, ens podria tocar a Eivissa i Formentera
i crec que això no seria una positiva evolució per a la nostra
ciutadania. I per altre costat hem de tenir en compte que
aquesta interconnexió, que és la única que -entre cometes- falta
des de fa anys, ens dóna una certa autonomia energètica. Si del
Pla energètic som capaços d’aconseguir que amb estalvi,

eficiència, energies netes i l’ampliació de potència prevista en
gas, puguem dependre de nosaltres mateixos a Eivissa i
Formentera, molt millor que no interconnectar-nos cada vegada
més a sistemes d’energia que ens tendran completament
presoners.

Per altre costat voldria parlar que aquesta interconnexió,
com vostè sabrà, ha provocat una gran oposició social de gent
també votant del Partit Popular a tot el nord de l’illa d’Eivissa,
perquè les torres d’alta tensió que es trobarien davant la mar al
nord de la zona de Portinatx, que durien cap a la central tèrmica
d’Eivissa ciutat, farien que -diríem- es desvaloritzàs i es destruís
bona part del paisatge pagès que hi ha a tota aquella banda, i
així hi ha tres coordinadores ciutadanes que inclouen gent de
molt diferents ideologies, inclosa la conservadora, que
s’oposen a això de fa anys, i avui mateix al Diari d’Eivissa  se’n
parla, en aquest nivell. Creim que seria un error incorporar això
perquè, ja dic, faria més precari el subministrament energètic a
Eivissa i Formentera, perquè el faria dependre en aquests
moments d’una empresa com GESA, que no garanteix ni a
Mallorca el proveïment constant i fluid, per altre costat tendria
un impacte paisatgístic molt gran i, en tercer lloc, perquè faria
pràcticament impossible, ja definitivament, com passa a
Menorca en aquests moments, que Eivissa i Formentera es
poguessin plantejar un escenari energètic futur molt més
equilibrat i autònom.

En el punt quatre, que és l’altre punt de què parlaré,
òbviament una part del que es proposa hi estam d’acord, és a
dir, instar el Govern a incorporar plans i programes concrets i
sectorials  d’estalvi, eficiència i ús d’energies renovables,
incloent la biomassa. Això és evident, però hem de recordar que
dijous passat vàrem aprovar en aquest parlament, a proposta
nostra i amb el seu vot i de la resta de grups, en aquest cas
progressistes, que el Pla energètic directament ja incorporarà
això i ho incorporarà relacionant-ho amb els objectius de la
cimera del clima de Kyoto de l’any 98, i no només això, sinó que
incorporava la necessitat que es fes cas al projecte de directiva
aprovada el 10 de maig de la Comissió Europea a nivell de
Brussel·les, que deia que el 22,1% de les energies de l’energia
elèctrica hauria de ser proveït per energies d’origen renovable.
L’acord del Parlament a instància nostra de la setmana passada
era molt més potent en significació que no el que vostès
proposen. No ens hi oposam, però evidentment creim que ja
està suficientment reflectit a la setmana passada.

De tota manera celebram l’interès creixent del Partit Popular
per aquests temes, i és una cosa que esperam poder continuar
amb aquesta col·laboració al llarg dels pròxims temps de
legislatura.

El que no ens agrada d’aquest punt és quan parla de
valorització energètica dels residus sòlids urbans especialment
a l’illa de Mallorca, perquè bàsicament parlam d’aprofitar la
incineració per generar energia, i en aquest sentit Els Verds no
podem estar mai d’acord: creim que una gestió de residus sòlids
que suposa créixer l’ús de la incineració o en el futur renunciar
al seu desmantellament quan no està provat que sigui innòcua
a nivell sanitari per a la salut humana, creim que no és bo i estic
segur que el Partit Popular també creu que abans de provar, de
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fer experiments amb les persones i amb les comunitats, hem
d’estar segurs que no els fa mal, i si no els fa mal el que hem de
fer és pensar com no créixer en aquest camp, la incineració, i
anar tancant progressivament el que tenim en marxa, mai no
aprofitar-ho per ampliar. 

En aquest sentit donarem suport, com ha dit el Grup
Socialista, les esmenes que s’han presentat. Veuríem bé, també,
que se substituís la paraula incorporar precisament per una
qüestió de temps de cara al Pla energètic i que es buscàs un
sinònim que no reobrís tota la tramitació del Pla energètic,
perquè crec que tothom concedirà que no podem continuar així,
a càrrec del que passa amb l’energia elèctrica, més anys, però
no podem donar suport a la resta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt. Sr.
Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que les notes que
jo havia pres prèviament sobre aquesta moció començaven idò
tal com ha començat el Sr. Huguet, amb dubtes que fos el
moment processal oportú perquè prou temps que han tengut,
evidentment, quan governaven per fer un pla energètic, però si
no per fer propostes, però en aquest moment, en període
d’al·legacions, el que sembla més correcte és que precisament
es facin al·legacions i, en base a totes les propostes raonables
que puguin aportar els ciutadans, bé sigui individualment o bé
siguin organitzacions socials o polítiques, el Govern aprovi
definitivament aquest pla. Clar, el Sr. Huguet diu que no vol
que el Parlament imposi al Govern unes determinades
qüestions, però jo em pregunt què passaria reglamentàriament
si avui aprovam aquesta moció tal com ve redactada. Jo entenc
que sí, que serien imposicions i que possiblement no és el
moment més oportú per fer això.

Però entrant ja en el contingut, la veritat és que llegint-la,
també en el primer punt em quedaven alguns dubtes que no he
acabat d’aclarir amb la seva intervenció. Un dels dubtes era si
la reserva de terrenys per al proveïment de combustible a l’illa
de Mallorca era una alternativa a l’opció del gasoducte o era
una qüestió complementària. Més aviat he deduït que ho diu
com una qüestió complementària, encara que sembla ser que té
oposicions importants al gasoducte. Bé, si es tracta d’una
qüestió complementària, pensam que no és bona aquesta
incorporació, que si optam pel gasoducte hem de centrar tots
els esforços a aconseguir el gasoducte i a aconseguir que, tal
com es preveu en el Pla energètic, integri la xarxa bàsica estatal
i que, per tant, això pugui anar sufragat des de Madrid; sempre
que facem una diversificació d’opcions, això segurament no
seria bo. Si fóra com a alternativa, es parla del menor cost
econòmic que tendria aquesta opció, però realment ja s’han
valorat els costos socials i, com deia el Sr. Crespí, també al final
són costos econòmics que tendria l’opció de planta de

regasificació, i en vista d’aquests costos, pensam que l’opció
gasoducte, que és una mica més cara en aquest moment, que
possiblement el seu manteniment sigui més barat que
transportar el gas en vaixells, idò sigui l’opció correcta per la
qual s’ha d’apostar i, per tant, no donaríem suport a aquest
punt. 

Sincerament crec que no podem donar suport a la moció
considerada globalment, encara que té aspectes positius,
perquè ja ha dit el portaveu del Grup Popular, si no canvia
d’opinió, que no accepta les esmenes que s’han presentat des
del Grup Socialista. Per tant, en fi, a l’espera que al final pogués
haver-hi algun apropament que permetés el vot per separat dels
punts, la nostra posició globalment seria en contra.

També em volia aturar una mica en allò que parla de la
connexió entre Mallorca i Eivissa. Ja el Sr. Buades també, que
ha intervengut prèviament, ha expressat l’oposició que això
generaria i la veritat és que quan vostès fan oposició al
gasoducte solen parlar del fet que la contaminació o els costos
ambientals  es traslladen a una altra comunitat. Creim que els
costos ambientals són molt  baixos, si és gasoducte, però que
efectivament allò de les interconnexions -en aquest moment
s’està parlant de Mallorca i Eivissa, en el seu moment es
parlava també d’interconnexió amb la península- això  sí que és
clarament deixar la contaminació a una banda i aprofitar-se’n a
l’altra. Però és que realment els teòrics beneficiats, que serien
els  ciutadans d’Eivissa i després cap a Formentera, li puc
assegurar que l’oposició pel que implicaria de xarxes elèctriques
aèries, de torres, d’instal·lacions, de subestacions, l’oposició
que hi hauria a Eivissa seria molt important, no s’acceptaria, i jo
sincerament -aquest és un tema del qual es parla des de fa
bastants d’anys- jo tenia entès que GESA en el seu moment ja
va renunciar. 

En qualsevol cas jo citaria aquí el que deia..., no sé si es diu
projecte, avantprojecte, esborrany, el que fos, crec que era el
darrer dels documents que es varen elaborar en l’època de
govern del Partit Popular com a preludi d’un possible pla
energètic que mai no es va concretar, i per exemple aquí deien,
en relació a la interconnexió, que “l’aprofitament dels mitjans de
generació pareix que no oferiria una millora clarament
significativa una vegada efectuada la interconnexió”. O sigui,
que la millora no és molt important i, com diu a continuació, diu:
“Les instal·lacions associades a l’enllaç elèctric tendrien
diversos impactes sobre l’entorn ambiental de les illes;
destacarem els problemes derivats de l’ocupació de terrenys,
especialment per les estacions de conversió i subestacions
elèctriques, els impactes per renou generat a les estacions de
conversió i els impactes visuals d’aquestes instal·lacions”.
Això, ja dic, eren els estudis que feien vostès en aquells
moments. Per tant, en aquest punt lògicament nosaltres no hi
podem estar d’acord i no creim convenient aquesta
interconnexió.

El punt tres ja s’ha dit aquí que seria assumible per altres
grups. Per la nostra part tampoc no hi hauria inconvenient.
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En el punt quatre jo vull assenyalar possibles trampes o
contradiccions. Evidentment quan vostès parlen de programes,
plans i programes concrets i sectorials, bé, pensam que
sectorials també han de ser concrets, però en fi..., a part
d’aquesta qüestió  de llenguatge, sobre estalvi i eficiència i ús
de les energies renovables. Estam absolutament d’acord amb
vostès  que això és necessari. Ara bé, no està molt clar si és
incorporar-ho pels problemes tècnics que deia abans en aquest
moment, o que sigui a continuació. En tot cas tenim
coneixement que la conselleria treballa sobre el tema i nosaltres
des d’aquí volem encoratjar absolutament la conselleria perquè
avanci en aquest sentit el més ràpidament possible. La possible
trampa és quan parla de valorització energètica dels residus
sòlids urbans, especialment a l’illa de Menorca. Efectivament,
si això va únicament per la incineradora, no hi estaríem d’acord,
i sembla ser que sí, que va únicament per la incineradora,
perquè s’hi podrien citar qüestions específiques d’energies
renovables a altres illes: per exemple hi hauria allò de l’energia
eòlica a Menorca i, en definitiva, és a totes les illes que s’ha de
fer el màxim esforç en energies renovables, però no potenciar
precisament les procedents de la planta d’incineració.

I en el darrer punt, amb la correcció tècnica que sembla ser
que s’hauria d’incorporar, nosaltres no hi tendríem cap
inconvenient, perquè sí que ens pareix absolutament correcte
que hi hagi un estudi econòmic financer detallat de les
instal·lacions previstes, però, en fi, vostès tenen la darrera
paraula. Globalment nosaltres no podem acceptar aquesta
moció; a més, ja dic, si s’aprovava talment, sí que seria que el
Parlament imposa uns determinats criteris al Govern, que en
aquests  moments té obert un període d’al·legacions, però si
acceptaven una transacció a partir de les esmenes fetes pel
Grup Parlamentari Socialista nosaltres no tendríem inconvenient
en donar suport a aquests punts que quedarien de la seva
moció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. En nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista el Sr. Buele té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern presents en aquesta cambra,
quan ha començat el portaveu del Grup Parlamentari Popular
ens ha encantat, ens ha alegrat ben molt que començàs dient
que aquesta moció que han presentat a la consideració
d’aquesta cambra no vol ser altra cosa que uns suggeriments
fets pel Grup Parlamentari Popular i no unes imposicions al Pla
energètic de les Illes Balears. I hem dit: “Comença molt bé,
aquest parlamentari del Grup Popular, perquè això voldrà dir
que el punt u i el punt dos, els retira, naturalment”. Si són
suggeriments al Pla energètic de les Illes Balears, i vostès
introdueixen al punt u i al punt dos un nou pla que no s’adiu
amb el que presenta, amb el que se’ns ha presentat, hem
suposat que el punt u i el punt dos els retirarien. La sorpresa ha

estat que han insistit en l’alternativa de la planta de
regasificació, que resulta inassumible per alts costos
mediambientals que comporta, i ens ha dit que hi figuri, només
que hi figuri, que estigui escrit, que consti, encara que llavors
no s’hagi de fer. No és un pla seriós, no és un pla seriós: que hi
figuri, només que hi figuri, llavors ja veurem si es fa o no es fa...
No, no, quan es fa un pla es fa un pla perquè les coses es facin,
no perquè hi figurin, només, damunt el paper.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, i tots els altres grups parlamentaris d’aquesta
cambra, hem tengut nombroses oportunitats per veure i per
saber que des de la Conselleria d’Innovació i Energia hi ha
hagut moltes intervencions i explicacions respecte del Pla
energètic de les Illes Balears: tots el coneixem molt bé. Des
d’aquests diversos nivells, com pot ser aquesta cambra o com
pot ser la comissió, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista també ha fixat la seva postura. Aleshores avui,
quan se’ns presenten aquests cinc punts de la proposició, de
la moció del Grup Parlamentari Popular, hem de dir que respecte
dels dos primers, com que veim que no només no coincideixen,
sinó que creim que contradiuen obertament tot allò que
presenta el Pla energètic, no podrem votar a favor d’aquests
dos punts, sinó que més tost hem d’afirmar que el Grup
Parlamentari del PSM els rebutjam.

Respecte del tercer punt, a nosaltres ens ha semblat per
ventura massa precipitat que el representant del Grup
Parlamentari Popular ja donàs per descomptat que no donaria
suport  a les esmenes que havia de presentar el Grup
Parlamentari Socialista. De tota manera, ja, si no accepten no
accepten, però nosaltres voldríem insistir que val la pena tenir
en compte que si, com fa l’esmena, s’elimina el gas és perquè es
dóna per descomptat que ja figura al Pla, i per tant no fa falta
afegir-hi més, sinó que emmagatzemar combustibles derivats del
petroli, naturalment que sí.

Respecte del punt 4, plans i programes concrets i sectorials,
no voldríem pensar que dins el Pla també hi ha d’haver plans,
perquè és el que vostès diuen, dins el Pla també hi ha d’haver
plans. Dins els plans hi ha d’haver programes, hi ha d’haver el
que efectivament vostès diuen, de plans sectorials concrets i
relatius a aquest tema. Com que nosaltres entenem, hem llegit
el que diu el Pla, i nosaltres creim que aquest pla preveu que
n’hi hagi, entenem per tant també que és un punt que hi és de
més.

I finalment, respecte del cinquè punt, efectivament
consideram, ja se’n va parlar d’aquest tema, respecte d’una de
les mancances que tenia el Pla energètic era que no estipulava
els costos, que no hi havia un estudi econòmic i financer, i
creim que és bo que se’ns demani que donem suport a
l’elaboració d’un estudi econòmic i financer. Nosaltres, pel que
deim, per tant es pot deduir que efectivament donam suport a
les esmenes que ha presentat el Grup Socialista, que rebutjam
el punt 1, el punt 2 i el punt 4, i que al punt 5 li donaríem suport.
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Volem sí, fer esment des del nostre grup parlamentari,
insistir en la necessitat que ja és hora que el Pla energètic de les
Illes Balears sigui duit a la pràctica, i a nosaltres ens agradaria,
i per això crèiem que anava en aquest sentit l’inici de la
proposta del Grup Parlamentari Popular, que no s’ha d’intentar
ni paralitzar, ni ralentitzar, ni fer que s’aturi tot el que siguin
passes endavant perquè el Pla energètic sigui duit a la pràctica.
Entenem que unes Illes Balears com les nostres hem de fer tot
el possible perquè no ens semblem a aquells llocs allà on el
subministrament d’energia elèctrica pot permetre situacions
com les que nosaltres recentment hem viscut. Nosaltres
entenem que és un motiu més per fer que el Pla energètic tiri
endavant. Fa massa anys que en parlam, i tots nosaltres ho
sabem. Fa falta que es posi en marxa i que sigui realment
efectiu.

Crec que amb el que he dit, el Grup Parlamentari Popular no
es pot queixar, de les cinc propostes que presenta, n’hi
acceptaríem dues si les tocaven, i en rebutjaríem tres. Moltes
gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Per contradiccions té la paraula el
portaveu del Grup Popular per un temps de cinc minuts. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats. Jo crec que els que ens hagi escoltat amb
atenció, segurament creurà una de dues, o que no parlam del
mateix document, o que només segons qui se l’ha llegit.

El document que tenim a informació pública, i sobre el qual
s’ha pronunciar amb les esmenes i al·legacions que s’hi
presentin la Comissió de coordinació de política territorial, jo
crec -i açò ha estat l’inici de la meva intervenció- que no ha de
patir gens ni mica durant aquest tràmit processal perquè
s’incorpori un acord del Ple de la cambra, gens ni mica. I què ha
de dir aquest acord?, què els proposa el Partit Popular? Els
proposa que, com que vostès no davallaran de l’ase de voler fer
un gasoducte que no poden planificar, perquè es fa a València
i des d’aquí no es pot planificar, que han de demanar permís per
fer 600 i busques de quilòmetres, i que no tenen doblers per fer-
ho, i que l’han d’anar a manllevar i a mendicar a Madrid i a
Brussel·les, que Madrid ja ha dit que està tot liberalitzat i que
no hi ha doblers per a aquestes coses, que han d’anar a
Brussel·les, i que per tant l’únic que poden planificar, a més no
ho incorporen, vull dir que a Menorca ni tan sols  una parcel·la
per poder posar les bombones de butà, si vostè s’ho hagués
llegit veuria que no hi és, que a Menorca l’únic que posen són
dos generadors més, que a Eivissa quan parlam de cable no
parlam de sistemes d’abastament de combustible. El gas l’únic
que fa és incorporar un combustible, però després han de
menester una planta generadora que transformi açò en fred, en
calor o en electricitat.

Molt bé, ja hi tenim gas a Eivissa, però si vostè necessita
per la potència -vostè i tots els altres portaveus- una
determinada potència que hi ha a la demanda després de tot
l’estalvi, tota l’eficiència, tota la incorporació d’energies
renovables que vostès vulguin, hi ha una potència que han de
fer a partir del combustible derivat del petroli o del gas. Molt
bé, idò, o posen plantes generadores a les quals connectin el
gas o el gasoil per fer electricitat, i a més d’aquestes, les
necessàries, en té unes altres de reserva pel cas que hi hagi una
avaria o un problema, per tant més motors aturats, més inversió
que hem de pagar amb els rebuts a partir del 2003, o bé té un
cable i ja no necessita tanta inversió en generadors, i si se
n’avaria un, o té un problema de manteniment, connecta el
cable. I si passa a Mallorca, el mateix, s’estalvia posar els grups
que té Eivissa, perquè de l’excés de potència que té Eivissa amb
el cable la pot transferir mentre es fa el manteniment, i s’estalvia
tenir generadors de potència de reserva que implantar a
Mallorca i a Eivissa, i està en un sistema interconnectat. I açò
no té res a veure amb la quantitat de gas i el proveïment de gas,
perquè el que jo es parl amb el cable és ja d’energia generada,
i per tant s’ha de transportar, i el gas és només, en el moment
que parlam d’electricitat, combustible. No té res a veure, res ni
mica a veure, estalvi d’inversió que ha de repercutir o en el
pressupost de l’Estat, o en el sistema elèctric, o a la butxaca
dels que han de pagar el rebut. 

I si no entenen açò, és  que no entenen res de planificació i
de la conveniència per a aquestes illes de tenir un minisistema
continental traslladat a la comunicació entre illes. Qualcú de
vostès  eliminaria el cable entre Menorca i Mallorca? Què
passaria si l’eliminessin? Que haurien de posar més generadors
a Menorca i haurien de posar més generadors a Mallorca. Què
passaria si eliminessin el cable entre Formentera i Eivissa? Tan
mal d’entendre és per què hem posat aquí la proposta número
2?, que a més, no volem que el Parlament digui sí o no al
Govern, volem que ho digui a la Comissió de coordinació, que
aquesta ho analitzi i després decideixi si ho incorpora o no. 

La planta regasificadora és una alternativa. Estam tan
convençuts  que no podran fer el que vostès assenyalen al Pla,
que és el gasoducte, perquè no ho poden planificar, perquè no
ho poden decidir, perquè no tenen doblers, perquè... per molts
de “perquès”, així ho diuen els tècnics en tots els  estudis que
tenim fins al mes d’abril d’enguany, no perquè ho diguem els
polítics. Bé, doncs, per l’amor de Déu, si vostès tenen tanta
pressa que no volen a l’hora d’incorporar l’estudi econòmic
financer aturar i fer nova exposició pública, i no sé què més,
què els costa incorporar també la planta regasificadora, com
una alternativa número 2, subsidiària, per si el gasoducte els
falla? Açò és la proposta. Si vostès no ho posen, i els falla el
gasoducte, què? Tres anys més per planificar? Açò és l’únic
que s’estalviarien. Quin inconvenient té açò? El cost social de
dir amb el dit “aquí, de Mallorca, la planta”. Açò és el problema
que tenen tots vostès. Tots vostès tenen aquest problema, i
l’emmascaren amb altres. Posin-ho, què els costa aprovar-ho?

Què més? Allò de Menorca ja ho he dit. El gas el duen en
bombones, en dipòsits, en contenidors. Escolti, el Pla no ho
diu, on poden posar aquests contenidors, aquests dipòsits.
Creim que ho ha de dir, si és un pla energètic, i el gas és
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energia, creim que la planificació territorial, que és un pla
director sectorial, ha de dir on, Sr. Buele. Jo comprenc que
vostè ha estat de viatge i no se (...) el Pla energètic, i també
comprenc que l’hagi llegit; però també comprendré que
rectifiqui les declaracions que ha fet a hora de pronunciar-se.

Plans i programes concrets, i valorització energètica, i ho
hagués pogut fer separadament, Sr. Buades i Sr. Ramon, ho
hagués pogut fer, que vostès em votessin a favor plans i
programes concrets i sectorials per eficiència, estalvi, etcètera,
i posar un altre punt per la valorització energètica dels residus
sòlids urbans. Però és que volia saber fins a on els pesa el no
poder valoritzar energèticament els residus sòlids urbans,
perquè pot ser que no tenguin sanitàriament respostes del que
passa amb la incineració de fems, pot ser que no ho tenguin;
però, ho tenen del que passa amb el compost? Ho tenen?
Tenen anàlisis de les dioxines del compost, de qualsevol planta
per perfecta que sigui, de compostatge, de Menorca, de túnels
de fermentació, a Catalunya? Crec que és una caparrotada
política, crec que una energia que ens dóna el 4% de la
producció elèctrica del sistema Mallorca-Menorca, i que si
s’incorporés poc a poc amb totes les garanties de filtres i de
comprovacions i anàlisis que vostès vulguin, podríem arribar al
7 o 8% d’autonomia energètica de generació elèctrica. Ningú té
dret, si realment és responsable, a renunciar-hi. Ens costa
només Mallorca, els costa als mallorquins més de 18.000 milions
de pessetes. Nosaltres teníem planificat no només per residus
urbans, per tots els residus de totes les illes no arribava a
17.000. Pensin-hi, té molta importància el medi ambient; però els
ciutadans ho han de poder pagar. No tot ho resoldrà l’ecotaxa.
Fan fum de formatjada amb energia, fan fum de formatjada amb
residus.

I per acabar, l’estudi econòmic financer és un document
bàsic del Pla. A mi m’és ben igual incorporar, o la paraula que
vostès vulguin, ja la tenen consensuada. Però si vostès tenen
una al·legació o una impugnació que digui que aquest estudi
econòmic financer no ha estat al període d’informació pública,
els  suspendran el Pla. Que no ho comprèn, que la meva
intervenció del principi ha anat tota dirigida precisament a
evitar que hi hagi entrebancs?

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, no m’agradaria fer de dolent, però va molt
excedit de temps, no l’han avisat fins ara, però... 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja he acabat, era el darrer punt, i li agraesc, Sr. President,
que m’hagi deixat continuar, tot i que excedia molt de temps.

Vull fer-los veure que la paraula que vostès vulguin al punt
número 5, però que si el Govern, que si la Comissió de
coordinació de política territorial no incorpora tot el pla de dos
mesos a informació pública, tot l’estudi econòmic i financer dos
mesos, és impugnable, és un document bàsic que havia d’estar
des del principi de la informació pública. I altres documents que

jo no els he dit aquí, que no és la meva feina, que vostès ho
han de saber. Llegeixen-se les directrius i llegeixin-se la llei del
87, si no hi són els documents, quan les aprovin si a qualcú no
li agraden i els impugna, aquest pla suspès, i a continuar
esperant. Tal vegada és açò que desitgen. Tal vegada és açò
que els va bé. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet. Volen suspendre la sessió per consensuar
esmenes, o es mantenen en el text? 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Tal vegada demanaria dos minuts. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, se suspèn la sessió per un temps de tres minuts. 

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Demanaria al grup proposant, el Grup
Popular, si hi ha hagut acord, i al Grup Socialista si respecte de
les seves esmenes té alguna cosa a dir. El Grup Socialista en
primer lloc.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Hi ha hagut acord, com era lògic entre gent que dialoga, i
per tant nosaltres acceptam que l’article 3 es mantengui tal com
és, i l’article 5 la substitució de la paraula “incorporar” per
“presentar”, i demanaríem al mateix temps vot separat dels
articles 3 i 5 per una banda, i els altres per una altra. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Conformitat amb l’expressat pel portaveu socialista. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Així, arribats a aquest punt, procediríem a la
votació tal com s’ha dit, apartat per apartat, dels punts
presentats en la moció del Grup Popular.

Votam en primer lloc l’apartat primer de la moció del Grup
Popular.... Bé, podem votar alguns apartats agrupats.

Podem votar l’apartat primer, segon, i quart, per separat, i
després els altres.

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels apartats
1, 2 i 4 del Grup Popular, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.
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Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjats aquests apartats.

Votam a continuació l’apartat 3 i l’apartat 5, amb la
modificació expressada.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Vots en contra? No n’hi ha. 

Abstencions? Tampoc.

Queda, per tant, aprovada la moció en els apartats 3 i 5, en
els termes expressats i recollits al Diari de sessions.

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
282/00, de consells insulars.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat
del Dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals del Projecte de llei 282/2000, de consells insulars.

A aquest projecte estan retirades totes les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, excepte la 1133 a l’exposició de
motius, la qual ha quedat decaiguda, per haver estat
mantenguda fora de termini. Procedeix, perquè procediria anar
directament a la votació, però atès que estam a una cambra
parlamentària i hem d’afavorir el joc democràtic, procedeix que
els grups que vulguin fer un torn a favor o un torn en contra,
ho diguin, i els donaré la paraula.

El Sr. Ferrer, en nom del Grup Mixt.... Perdó. Vol intervenir
el Govern per presentar la llei? Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Govern de les Illes Balears vol fer la presentació del
projecte de llei de consells insulars perquè li dóna l’oportunitat
de fer una reflexió sobre un text que serà, n’estam absolutament
convençuts, una fita històrica, dins la dinàmica de creació del
sistema institucional a les Illes Balears previst a l’Estatut
d’autonomia. La perspectiva dels  anys ens permet sospesar el
valor real de les coses. De vegades resulta més positiu establir
un punt de partida i deixar que el temps vagi fent el seu camí. El
projecte de llei de consells insulars que debatrà ara el Parlament
és sobretot un punt de partida. És un marc que dóna als
consells  la possibilitat d’exercir per a cada una de les illes
formes d’autoorganització fins ara inèdites. Amb la nova llei,
els consells insulars seran institucions més sòlides i podran
governar amb més eficàcia. Els mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs tendran més a prop unes
institucions d’àmbit insular, que s’entén instintivament com a

pròpies. La proximitat combinada amb l’eficàcia fa que la gent
s’identifiqui amb la institució que l’escolta i li resol els
problemes. Aquesta és la força dels ajuntaments, la més antiga
de les nostres institucions, i que també li hem de donar el valor
que li pertoca. Quan la problemàtica va més enllà de l’àmbit
municipal, la institució més pròxima és el consell insular. La
nova llei de consells insulars pot resultar decisiva, perquè
estableix un marc obert dins el qual cada consell podrà decidir
lliurement la forma d’autoorganització que consideri més adient.
Si la nova llei de consells insulars hagués fixat un model únic
d’organització dels consells, tendríem certament unes
institucions insulars més simples, però també més inoperants.
En aquest sentit, el Govern ha seguit les pautes dels models
oberts, que són la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears. 

En aquesta presentació de la nova llei de consells, el Govern
voldria deixar ben clara tota la significació de la que serà una
fita històrica altament rellevant en el procés cap a la
institucionalització de l’autogovern. En aquest cas el context és
tan important com el text estricte de la llei. En el context allò que
dóna a la llei de consells la seva plena significació. Les Illes
Balears construeixen dia a dia una estructura d’autogovern
absolutament singular dins l’Estat de les autonomies. És un
procés que avança en dues direccions aparentment oposades:
d’una banda els territoris insulars, les Illes Balears en conjunt
accedeixen a l’autogovern i es constitueixen en comunitat
autònoma; i d’altra, cada illa té l’administració pròpia amb el
seu consell insular. La dinàmica global de l’arxipèlag i la
dinàmica particular de cada illa, però no són forces
contraposades, sinó complementàries.

Passats més de 17 anys des de l’entrada en vigor de
l’Estatut d’Autonomia, el procés de consolidació institucional
i competencial dels consells ha anat fent el seu camí. En el
debat d’investidura el president assumí el compromís de fer
dels  consells el referent institucional de cada illa, nou marc
jurídic, noves competències i nou finançament. Aquest és el
context que explica la dinàmica nova i positiva que avui viuen
els  consells insulars. El Govern s’ha dedicat en cos i ànima a
elaborar la nova llei de consells que avui es debatrà al
Parlament. No ha escatimat ni temps ni recursos, i sense una
amplíssima, generosa col·laboració de juristes experts, la nova
llei de consells  no seria avui aquí. A tots els que han contribuït
a posar aquesta nova fita, el Govern vol expressar la seva
profunda gratitud. Podríem dir que el resultat, la nova llei de
consells  insulars, se situa al nivell del compromís que anuncià
el president. 

Hem hagut de fer camí en solitari, ni territoris històrics del
País  Basc, ni cabildos de Canàries eren models adaptables a les
Illes Balears; però la consciència de ser un cas absolutament
singular dins l’Estat de les autonomies ens ha resultat un
estímul. Nosaltres hem acceptat el desafiament d’elaborar el
nostre propi model, hem fet el nostre camí, en el marc de la
Constitució i de l’Estatut. El resultat és la nova llei de consells
insulars. La nova llei de consells estableix un nou règim jurídic
que a distància de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells
insulars, inclou tant aspectes organitzatius com els
competencials i els de funcionament. Un element clau de la
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nova llei és que atorga als consells una amplíssima capacitat
d’autonomia organitzativa. 

Són tres els factors clau que incorpora la nova llei de
consells. En primer lloc la possibilitat d’incorporar al govern
insular membres no electes, que pot representar una
participació més àmplia en la gestió de les competències. En
segon lloc la derogació d’alguns controls i mecanismes de
tutela inclosos en la llei de transferències; demostra que el
Govern vol ser absolutament escrupolós amb l’autonomia de
les institucions, i la nova llei de consells n’és una bona mostra.
Per últim, la nova llei fa palès el desig del Govern que les
competències tenguin una dotació suficient, a fi que els
consells les puguin gestionar amb eficàcia. 

La disposició final primera de la nova llei de consells imposa
al Govern de les Illes Balears una tasca urgent i de gran
transcendència: que en el termini de sis mesos haurà de
presentar al Parlament un projecte de llei regulador del
finançament dels consells. El finançament estable dels consells
serà, ben segur, una nova fita històrica que posarà fi a un temps
d’incertesa. El president del Govern de les Illes Balears ha
manifestat reiteradament la voluntat d’establir un sistema
institucional sòlid: Govern fort, consells forts i ajuntaments
forts. És un programa, no una frase retòrica, la nova llei de
consells  n’és una prova. Som partidaris d’un sistema
institucional integral, on les institucions a nivell local, insular
i interinsular cooperin i es complementin.

A la nova llei de consells avui ens situam dins l’esperit
fundacional que permeté aprovar l’Estatut d’autonomia i
integrar els consells dins el procés cap a la institucionalització
de l’autogovern. Com més sòlids siguin el Consell de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, més sòlid serà l’autogovern de
les Illes Balears. Aquest és l’esperit i la lletra de la nova llei de
consells insulars. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència en nom del
Govern.

Pertoca que els anunciï, segons disposa l’article 130 del
Reglament de la cambra, que aquesta és una llei de
desenvolupament bàsic de la comunitat, i per tant requereix
majoria absoluta, amb la qual cosa els pos en antecedents que
la votació, calcula aquesta presidència entre 30 i 40 minuts a
partir d’aquest moment.

Torn de grups que vulguin intervenir a favor? El Sr.
Santiago Ferrer en nom de la COP té la paraula. Sr. Huguet, per
què em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, perquè el nostre grup interpreta i entén que
una intervenció del Govern el que obre és una qüestió
incidental, i que per tant abans d’obrir torns a favor i torns en
contra hi pot haver una intervenció dels grups parlamentaris en
relació amb la intervenció que fa el Govern. Tota intervenció del

Govern a la cambra, sigui a l’inici, sigui al final d’un debat, obre
una qüestió incidental, baix el nostre criteri. De totes maneres,
la interpretació és seva, no és nostra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Vostè coneix, millor que jo, tal
vegada fins i tot, l’article 122.2 del Reglament de la cambra, que
preveu que hi ha un torn de presentació del Govern, el qual no
és replicat pels grups parlamentaris. I coneix també
perfectament que aquest debat que se suscita a continuació és
un debat que es va acordar així a la Junta de Portaveus, de
bona voluntat, perquè no hi hauria d’haver ni debat, ja que no
hi ha esmenes. Digui, Sr. Huguet.  

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament l’article que
vostè menciona és per presentació d’un projecte de llei. Aquí
no estam davant la presentació d’un projecte de llei. La
presentació del projecte de llei ja es va fer, ja hi va haver el
debat de presentació del projecte de llei, i una volta el projecte
de llei passa a la cambra és propietat de la cambra, és propietat
del Parlament de les Illes Balears i no hi cap presentació de
projecte de llei. En tot cas, l’únic que pot presentar el dictamen
de la Comissió és un representant de la Comissió nomenat
directament per aquesta, per fer la seva presentació del
dictamen de la Comissió. Açò és així, Sr. President. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Huguet. Atesa la seva opinió, o l’opinió del seu
grup, i atès l’acord a què vàrem arribar a la Junta de Portaveus,
procedirem al debat tal com es va articular en el seu moment.

Sr. Santiago Ferrer, de la Coordinació d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Ara sí. Veig que es fa difícil darrerament intervenir, amb
tanta... Però a la fi, m’aferraré al faristol, perquè no sigui em
retirin el torn.

Senyores diputades, senyors diputats. Vagi per endavant
el suport de la COP de Formentera a aquest projecte de llei, com
no podia ser d’altra manera en un torn a favor. Vull, emperò,
encetar algunes qüestions que crec que són importants, i que
aquesta llei de consells insulars que avui aprovarem no podrà
arreglar. Permetin-me situar una qüestió en relació amb el que
serà l’addicional tercera d’aquesta llei. Tots sabem que
Formentera forma part del que s’anomena àmbit insular
d’Eivissa i Formentera, una contradicció en si mateixa, perquè
una illa sembla molt clar el que és, i no hi valen malabarismes
com aquest, que ho és, “àmbit insular”. Però no és avui que
encetaré el debat sobre la necessitat que Formentera compti
amb un consell insular. No ho faré sobretot perquè crec que en
aquests moments no és el principal problema dels ciutadans i
ciutadanes de Formentera, malgrat que és un debat interessant,
i a més és necessari, que quan més endavant, en un futur, quan
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anem avançant en el traspàs de competències des del Consell
Insular cap a l’Ajuntament de Formentera, llavors sí que serà el
moment d’obrir el debat si Formentera ha de comptar o no amb
un consell insular propi.

En qualsevol cas, el que avui interessa als formenterers i les
formentereres, és que aquesta llei de consells insulars donarà
més capacitat al Consell d’Eivissa i Formentera per gestionar les
competències que té, i per tant aquesta millora de recursos que
es va produir l’any 99, i que continuarà endavant, junt amb la
millora de la capacitat d’autoorganització i de gestió que
suposa aquesta nova llei, s’ha de traduir en una millora de la
qualitat de vida dels nostres ciutadans. Així i tot vull, i
m’agradaria incidir en aquesta addicional tercera: l’Estatut del
83 deia literalment -i els ho llegiré- que “una llei del Parlament
de les Illes Balears podrà acordar que l’Ajuntament de
Formentera pugui assumir en l’àmbit de l’illa funcions de les
que l’article 39 d’aquesta llei atribueix als consells insulars” .
Malgrat el que deia l’Estatut, la Llei de consells del 89 fa un
canvi, al meu parer substancial, i així en aquesta llei de consells
insulars del 89 es diu que “en desenvolupament de la
disposició addicional quarta de l’Estatut d’autonomia, el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera podrà donar a
l’Ajuntament de Formentera participació en la gestió de les
competències que hagin estat atribuïdes per llei del Parlament”,
bé, continua, i estableix una diferència clara. Passam del fet que
aquesta gestió de competència s’hagin de traspassar per llei de
Parlament que ho hagin de fer per un acord de plenari del
consell insular. Supòs jo que aquest canvi que va ser introduït
pel grup conservador que governava aleshores es va fer en pro
de la simplicitat. Les coses han de ser senzilles per poder ser, en
això estam d’acord, però jo crec que hi ha certs temes que no es
poden simplificar. 

Què es va fer, en realitat, al meu entendre, amb aquesta
reforma de l’any 89 de la llei de consells?, és molt senzill, es
converteix aquesta qüestió en un tema local, no ja nacional, que
ho és tot allò que passa per aquest parlament, sinó que
convertim la qüestió de Formentera en una qüestió d’àmbit
pitiús, en una qüestió local. Per als conservadors, Formentera
no mereix ser un assumpte d’estat, diguem-ho així, un assumpte
que es tracta dins aquest parlament, sinó que releguen al
consell insular, sense menyspreu cap aquesta institució de la
qual jo en form part, amb molt d’orgull satisfacció. Per
desgràcia, aquesta qüestió es torna sacra quan l’Estatut del 99
la ratifica d’acord amb el que deia la llei de consells de l’any 89,
i en comptes de tornar al redactat de l’any 83, també per mor del
grup del Partit Popular, el que es fa és que se li dóna forma
d’acord amb aquest redactat del 89. Així doncs, aquesta llei que
avui aprovam no pot dir ni contradir el que diu l’Estatut. Si
volen tornar a fer d’aquesta qüestió un tema d’àmbit balear, un
tema nacional per a aquesta comunitat, haurem de promoure
una reforma de l’Estatut d’Autonomia, cosa que sembla difícil
perquè aquesta reforma de l’Estatut es produí fa dos anys, no
podem fer que aquesta llei tan important, com és la llei marc per
a aquestes illes, la reformem cada any o any sí i any també.

Malgrat el que he exposat, el resultat de la nova llei resulta
pràctic, com deia, i en aquesta legislatura el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i l’ajuntament d’aquesta illa ja han
començat a negociar i a tractar l’assumpció d’aquestes
competències, és pràctic, això sí, per a qui té la voluntat de fer-
ho, per als progressistes, per a la COP de Formentera i per al
pacte d’Eivissa, no per al Grup Popular que, ni amb un redactat
amb l’altre, no feren ni han fet mai ús del que de l’Estatut o la
llei de consells en els setze anys que tengueren per fer-ho.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer, en nom de la Coalició d’Organitzacions
Progressistes de Formentera, Grup Mixt. 

Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui és un dia
important, un dia important dins la vida parlamentària d’aquesta
comunitat, un dia important per als consells de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, i avui també és un dia
d’autèntic avanç dins l’autogovern d’aquesta comunitat. Avui
també avançam en el que és l’article 39 de l’Estatut
d’Autonomia que es va aprovar ara ja fa disset anys. L’article
era contundent, els consells tendran la facultat d’assumir
aquelles competències que corresponguin als interessos
respectius dins l’àmbit territorial de cadascun. Aquest fet
s’havia de produir a mesura que la comunitat autònoma rebia
les diferents transferències de competències i que, alhora, les
transmetia al respectius consells insulars. Aquesta llei, no
pateixin, no és la llei d’Unió Mallorquina, com millor dit, no és
només la llei d’Unió Mallorquina. Aquesta llei és la llei de tots,
dels  mallorquins, dels menorquins, dels eivissencs, dels
formenterencs. De tots. De tots, senyores i senyors, i també
d’aquells  que han votat el Partit Popular, l’únic partit que
sembla ser no pensa donar suport a aquesta llei.

M’explicaré. I ho intentaré fer amb claredat i amb sinceritat,
si el Partit Popular hagués rebut el suport d’Unió Mallorquina
i avui governàs a la comunitat, no dubtin que el Partit Popular
donaria suport a aquesta llei o a una més avançada. Vostès, o
almenys molts de vostès, en són ben conscients, saben que
això és així, vostès coneixien aquesta llei i vostès li donaren el
vistiplau, i d’això se’n recordaran molts de diputats, els
diputats del Partit Popular i els mitjans de comunicació. Era
clara la nostra proposta, una llei de consells, unes
tr4ansferències de competències, el deute històric, la llei de
protocol, ningú en aquell moment no va dir res d’aquesta llei,
a ningú no li semblava malament. Avui, les raons que fan que
un grup digui no a aquesta llei i s’hi hagi manifestat clarament
en contra, són totalment partidistes. Jo crec que ens demostren
una vegada més que hi ha una clara divisió interna dins aquest
partit. Una vegada més el Partit Popular diu no a una de les lleis
fonamentals del nostre país.
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Cal recordar, perquè crec que és important a qualque
moment fer història, que a un moment determinat, també el Partit
Popular, en aquell moment AP, va dir no a una llei
importantíssima, la llei marc, al nostre estatut d’autonomia.
L’any 83 va dir no a l’Estatut d’Autonomia, i les raons eren que
no defensava preu la insularitat, no era prou insularista el
nostre estatut d’autonomia. Sortosament, i a pesar d’ells,
l’Estatut s’aprovà, i s’ha avançat, però s’ha avançat d’una
manera molt més lenta i amb moltes més dificultats de com ho
han fet les altres comunitats autònomes, no podia ser d’una
altra manera. Com podien aquelles persones que havien de
defensar l’Estatut, les transferències de competències, un millor
finançament, defensar ara amb força, si no hi creien?,
lògicament no podíem avançar.

Mireu per on, disset any després arriba a l’aprovació de la
llei de consells. Hi mireu per on també, senyores i senyors del
Partit Popular, els de fer una recomanació, ja sé que com sempre
no m’escoltaran, conèixer la història és important, sobretot és
important per centrar-se i entendre el present, però sobretot ha
de servir per projectar el futur, no caiguin en antics errors, no
caiguin en el no pel no, participin, participin d’aquesta llei,
votin-la a favor, participin del futur, no siguin vostès mateixos
els que s’autoexcloguin d’aquest futur. 

Aquesta llei és fruit, i no ho dubtin, del consens, del debat
generós de totes i cadascuna de les diferents forces polítiques,
aquest consens, totes i cadascuna d’aquestes forces l’ha
volgut traslladar també al Partit Popular, ens hagués agradat, i
li sóc sincera, que aquesta llei aprovàs per unanimitat. Molts de
membres del Partit Popular són conscients, perquè així m’ho
han manifestat, de la necessitat de la seva aprovació, són
conscients que li hauria de donar suport, no podem permetre,
senyores  i senyors diputats, i ho han d’entendre, que una
estratègia política determinada aturi o endarrereixi una vegada
més la llei de consells, que no és més que el desenvolupament
normal de les nostres institucions. 

Estiguin tots tranquils, la llei de consells insulars és
constitucional, cal recordar dues sentències del Tribunal
Superior de Justícia que han estat ratificades també pel Tribunal
Suprem, a les quals es reconeix que els consells són
administracions autonòmiques quan actuen en competències
transferides de la comunitat autònoma, no passin pena, és una
llei constitucional. La llei de consells és estatutària, és més, és
el fruit del desenvolupament imprescindible del nostre estatut
d’autonomia. La llei de consells és necessària, és necessària per
poder executar de forma efectiva les competències transferides
i les que ens han de transferir. I la llei de consells és
imprescindible per apropar els serveis de l’administració als
administrats, que és el seu principal objectiu. La llei de consells,
senyores i senyors, és el resultat d’acceptar la nostra realitat
que és una realitat pluriinsular, el reconeixement que en aquesta
comunitat són mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs. Aquesta llei donarà validesa pràctica i efectiva
a les diferents realitats d’aquestes illes, amb la llei de consells
podrem afirmar a partir d’avui que els consells són els autèntics
governs de cada illa. A partir d’avui, els tres consells juntament
amb el Govern, tendran un reforç jurídic necessari,

imprescindible per tenir més força, per actuar amb més
contundència enfront de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, vagin acabant.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Tot això per tal de millorar els  nivells de qualitat de vida i de
benestar dels nostres ciutadans. Si l’any 1715 ens va ser robada
la llum de l’autogovern, avui són aquí per retornar aquesta llum
i retornar-la a l’autèntic propietari, que no som cap dels partits
polítics, sinó el poble de les nostres illes, el poble de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, que en té tot el dret.

Volem deixar el llegat d’una millor societat i d’unes millors
institucions que la vertebrin. Sabem que és a les nostres mans,
a les mans de tots i cadascun dels diputats  que avui som aquí.

Sr. President, senyores i senyors diputats, avui som aquí
per fer història, per complir el que ens demanen els nostres
ciutadans: poder treballar de manera efectiva per poder
solucionar de més a prop els seus problemes, els de tots. Avui
són aquí, en definitiva, pels menorquins, pels eivissencs, pels
formenterencs i, naturalment, pels mallorquins. Som aquí per no
continuar com fins ara anant a cegues, som aquí per tornar la
llum.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar en nom d’Unió mallorquina.

En nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula
el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bon dia, senyor president. Bon dia, senyores diputades i
senyors  diputats, hi ha una gota freda a l’atmosfera, però
espera que no caigui aquí dins, aquesta gota freda, encara que
sí  que deuen tenir suor freda els diputats i les diputades del
Partit Popular.

(Remor de veus)

Em sembla que era el segle XVI, els comerciants de Mallorca
es queixaven als seus jurats que les autoritats demanant que els
feien pagar un tribut, un impost, per entrar mercaderies a
Menorca i es queixaven que eren tractats com a estrangers en
pròpia terra. Hem avançant molt en aquests quatre segles i el fet
que ens trobem aquí representants  de totes les illes discutint
sobre com ens hem de vertebrar, crec que és una demostració
d’aquest avenç i crec que hem de ser capaços de fer-ho
adequadament.
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Per iniciar aquesta intervenció, vull dur a aquesta tribuna
una qüestió amb la qual tots els grups crec que estarem
d’acord, que l’actual llei de consells insulars no respon a les
actuals  expectatives polítiques ni a les condicions objectives en
què els consells insulars han de desenvolupar la seva
responsabilitat de govern. Amb açò hi estarem d’acord, i
sentirem, crec que sigui, a l’hora de valorar si s’havia de fer una
llei nova o si era suficient modificar la llei actual, opín que és
una qüestió menor, que no ha de ser objecte de debat amb el
poc temps que tenim. Perquè una llei que només deu anys ja no
ens serveix?, primera pregunta, potser perquè es va fer sense
preveure la importància política dels consells insulars en el
futur i les necessitats que d’aquesta importància sobrevindria?,
no ho sé. Aquella llei que va motivar un cert acord general, i dir
un cert perquè esmenes en contra van arribar a Pla, al contrari
d’avui, aquella llei que va ser batejada com un dels pilars bàsics
de l’estructura institucional de la comunitat autònoma i que va
despertar una il·lusió constatable, sobretot a Menorca i a
Eivissa Formentera, ara és inservible. Açò és una realitat. Si
fixam els motius d’aquesta inoperativitat de la norma,
segurament descobrirem els motius del projecte actual i podrem
valoram si aquest per respondre a les expectatives que ens hem
traçat.

Jo crec que són dos els motius, primer, que el marc de la
vella llei impedeix el funcionament àgil, eficaç de la gestió
actual, i prohibeix un àmbit de decisió política suficient. Des del
1989 fins ara, els consells insulars hauran rebut una dotzena de
noves  competències i han multiplicat per cinc o més els seus
pressupostos, aquest és un procés no acabat, dins de dues
legislatures, vuit anys en la història del poble és un instant, les
competències i pressupostos dels consells potser duplicaran
els actuals, ens hem d’avançar i situar-nos en aquest horitzó.
Per altra part, un altre motiu, l’incompliment per part del Partit
Popular quan governava d’aspectes  fonamentals de la primera
llei com són la no aprovació de la llei de finançament definitiu
o la no aprovació de la llei de fons de cohesió interinsular van
generar una decepció a la mateixa llei, una decepció mal
dirigida, perquè no es podia dirigir al text sinó al partit que des
del poder la incomplia directament o a través d’eufemismes.

El segon punt no hauria de ser motiu de l’actual procés,
però hi incideix. I nosaltres, govern que ara som o partits que
donam suport al govern, provocarem una de secció encara
major si amb la celeritat que la qüestió reclama no donam
sortida positiva al finançament definitiu dels consells i al fons
de cohesió. Ho sabem. El primer dels dos motius apuntats sí
que és determinant a l’hora de promoure aquesta resolució
política, institucional dels consells. Avui no és necessari que
ens situen a l’any 2010, els consells tenen un 75% del seu
pressupost vinculat a l’exercici de competències autonòmiques
que han rebut, tres quartes parts de la seva activitat política, de
decisió política, corresponen a competències que en primer lloc
va exercir el Govern balear, només un 25% serien pròpies d’una
corporació local de segon grau. Les competències locals de
cada vegada seran, al percentatge total, menors. Idò bé, la llei
actual obligava, ofegava els consells insulars a exercir
competències autonòmiques amb una estructura clàssica
d’ajuntaments, de corporació local. Per què unes matèries,
cultura, patrimoni, esports, ordenació del territori, urbanisme,

agricultura, pesca, etcètera, i l’etcètera que pugui arribar, que el
Govern exercia des d’una estructura autonòmica, en passar a
cada illa havien de gestionar-se des d’una organització de tall
municipal com són, encara, fins que no estigui aprovada
aquesta llei, els consells insulars?

Aquesta contradicció ha arribat a ser insuportable, i aquesta
és la veritat, ha arribat a ser una contradicció insuportable. La
solució, com vol pretendre el Partit Popular, no era incrementar
només l’aparell burocràtic, no era açò, sinó incrementar la
capacitat política de cada govern insular. Nosaltres ja vàrem
apuntar solucions en aquesta qüestió, en una altra via, com
eren les esmenes a la darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia,
esmenes com la consideració institucional dels consells o com
la necessitat d’eleccions separades, que per a mi van molt
lligades, i que es van trobar amb l’oposició dels partits
majoritaris en aquesta cambra, sobretot el tema d’eleccions
separades. 

Però hi hagut un altre element polític no menys important
que va influir decisivament perquè ara ens trobem davant
aquest projecte la llei. Quin estat? A Mallorca, el 1995, es va
descobrir l’existència dels consells insulars, fins i llavors el
tema consells només interessava, preocupava, motivava els
diputats  de les illes exteriors, perquè en aquestes illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, els consells són les
institucions autonòmiques de referència, l’any 95, quan una
majoria política diferent al Govern balear ocupa el Consell
insular de Mallorca es descobreixen les potencialitats fins
llavors amagades o ignorades en compartir un mateix territori
físic amb el pare govern. Es descobreix que des del Consell es
pot fer política, política en el sentit de gestionar i administrar,
en el sentit d’incorporar discurs, en el sentit de crear un
contrapès institucional a una llarga majoria conservadora. Els
que som de les illes exteriors, els partits que sempre hem
defensat un altre estatus polític per als consells, ja ens va bé,
ja ens anava bé aquest descobriment, i estam contents, estam
contents  de trobar-nos amb la història que ens ha dut fins a
aquest punt. 

I quin ha estat el paper del Partit Popular en tot aquest
procés, que no acaba avui?, crec que estat globalment negatiu.
Quan es presenta fa un any el primer projecte van expressar
resumidament dues actituds: una primera manifestada per qui
ara és ministre, llavors portaveu parlamentari, el Sr. Jaume
Matas, que afirmava que aquesta llei significaria la
desmembració de la comunitat autònoma, una sentència que és
totalment falsa, estam davant una qüestió d’encaix
constitucional i de funcionament dels consells, ni de
competències, ni d’autofinançament dels consells, ni molt
menys, en recordar aquella actitud la que mantenia Blas Piñar
i Fuerza Nueva i prohoms de l’antic règim, quan la constitució
creà l’estat de les autonomies, em recordava la mateixa actitud.
El segon missatge, també fals, també interessat, va ser que la
llei de consells insulars era una exigència d’un partit, i fins i tot
ho van personalitzar en una sola persona, com si per interès
conjuntural i particular, s’hagués de trastocar una pretesa calma
institucional, voluntàriament s’ignoraven els anys i anys de
defensa d’una altra estructura per als consells que havien fet
partits com el PSM o com Esquerra Unida, i no hauria fet falta
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que em remetés a les intervencions del company i exdiputat Sr.
Joan López en aquesta mateixa tribuna. S’ignorava que tots els
partits ho havien firmat a l’acord de govern.

Quin era l’interès aquestes falsedats?, posar la població de
Mallorca en contra de la reforma o de la nova llei, aquest era
l’interès, i com que no va tenir èxit, no va tenir ressò, s’ha
disminuït el discurs a unes altres matèries com la possible no
constitucionalitat. És cert que aquell primer projecte que es va
presentar no va satisfer tothom, a l’Esquerra de Menorca o a
Esquerra Unida no el va satisfer en molts aspectes, encara que
estiguéssim d’acord amb objectius i finalitats, en aquestes i va
intervenir el Consell Consultiu i paral·lelament es van celebrar
unes jornades de debat al Consell Insular de Menorca durant
dos dies, presidents, expresidents del consells insulars, càrrecs
públics, càrrecs orgànics, juristes, gent de tots els partits
parlamentaris  i extraparlamentaris van intervenir i van discutir
durant dos dies i es va arribar, una cosa bona de fer a Menorca,
a deu resolucions gairebé per unanimitat, que és un tipus de fer
política que no és normal per a les altres illes, i que jo estic
content que es pugui fer o que es pogués portar a les altres
illes. Hauria de dedicar tot el temps d’aquesta intervenció que
em queda per destacar fins a quin punt es compleixen en el
segon projecte aquests deu punts. No ho faré, no val la pena,
dita queda aquesta qüestió.

Quin és l’objecte de la nova llei?, que els consells actuïn
com a governs insulars, sense la branca legislativa,
naturalment, atès que de cada vegada gestionen més
competències de caràcter autonòmic. Què aporta aquesta llei?,
instruments reals  per a una major eficàcia en la gestió de noves
i més amples competències, una baula més per dotar els
consells  de la més àmplia capacitat política, evitar aquella de
l’estructura del primer projecte, una estructura per a
competències locals i una altra per a competències
autonòmiques, assegurar un marc jurídic comú per als tres
consells  amb autonomia per decidir la velocitat amb què
cadascun d’ells es vol dotar en el seu desenvolupament
institucional, la confirmació i determinació de les garanties
democràtiques a l’acció política, disminuir la tutela i controls
d’oportunitat que fins ara exercia el Govern de les Illes Balears
i millorar, no completament, la possibilitat de solució de
capacitat normativa, reglamentària, no completament amb
l’assumpció de competències.

Queden encara moltes passes a donar fins a una total
satisfacció de les aspiracions insularistes: sistema de
finançament definitiu, el fons de cohesió interinsular,
desplegament de capacitats  reglamentàries normatives, acord
sobre un mapa definitiu de competències insulars, interinsulars,
i actuació com a administració indirecta de la comunitat
autònoma en cada territori. Això queda per fer, és en general
una bona llei, no és la nostra llei, no és la llei d’Esquerra Unida,
sinó la que va sorgir del consens, un consens en el qual han
faltat el Partit Popular.

No podrà dir el Partit Popular que ho hi ha hagut consens,
ens hem posat d’acord sis partits, dels set que hi ha aquí
representats, podrà dir, açò sí, que no és un consens total i que
el partit que falta representa gairebé la meitat dels votants, els

representa, fins ara, hem de saber també els votants si hi
estaran d’acord o no. A nosaltres també ens sap greu, ens sap
greu que no hi sigui, també ens sap greu. Supòs el portaveu del
Partit Popular, que crec que per les capades que fa i perquè ho
ha estat a la ponència que serà el Sr. Joan Huguet, parlarà de
dues qüestions: la falta de consens i la no constitucionalitat
d’aquesta llei.

Sobre el consens convé recordar que l’acord només és
possible si des de dues posicions polítiques, inicialment
distants, ambdues parts caminen cap a un punt d’encontre. Qui
s’ha mogut i qui ha estat com un còdol, com un mac en aquesta
tramitació? El segon projecte ja era una aproximació en relació
amb el primer, entre tots vàrem convertir la ponència
parlamentària en una espècie de preponència parlamentària fent
de lectura inicial sense votació i discutint a fons cadascun dels
articles, sense votar ni res, intentant arribar un acord, es va fer
aquesta discussió preparlamentària. En el tràmit de ponència es
van acceptar moltes esmenes del Partit Popular que milloraven
el text, cert que eren esmenes de forma i de correcció, però
igualment necessàries per millorar el text, les que es van
incorporar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, vagi acabant.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, senyor president. Fent ús de (...), li demanaré que
pugui permetre una extensió, com l’anterior portaveu, perquè
em queden tres minuts.

Al final de la ponència ens vàrem esforçar perseguint una
darrera oportunitat al consens, fer desaparèixer el consell
executiu, electe i no electe que era un dels punts de
discrepància forta, tampoc no va ser suficient, diran que es
mantenien els consellers executius no electes, però no diran
que la desaparició del consell executiu que van proposar, que
era per a nosaltres un esforç, obligava que la llei reformulés la
comissió de govern i tot el teixit orgànic que es donava als
consells i que, per tant, era un espai més discussió i de debat.
Què va fer el PP?, com un mac, impertorbable, es va mantenir al
mateix lloc que al principi, perquè, com a dir la Sra. Munar, és
una actitud partidista únicament. Jo ho respect si és per
coherència també, i no els retreuré cap desinterès al consens
real, però tampoc no admetré que es digui que són els altres els
responsables de la manca de consens. El que no puc evitar és
retreure la seva irresponsabilitat institucionals, la seva
radicalitat antidemocràtica, només per mantenir una imatge
d’oposició, per res més, el Partit Popular va retirar totes les
seves esmenes al projecte de llei, moltes d’aquestes esmenes
ja havien estat acceptades per als altres grups, perquè
milloraven i enriquien el text, amb la retirada, aquelles esmenes
que s’havien assumit unànimement, també desapareixien,
només ...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, vagi acabant, li queden 53 segons.

El SR. PORTELLA I COLL:

Només des de la irresponsabilitat institucional, només des
del radicalisme antidemocràtic es pot adoptar una actitud
d’aquesta mena, i ho he de dir perquè és així i perquè em sap
greu, perquè m’hauria agradat que no hagués passat així
d’aquesta manera. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella.

En nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el
Sr. Bosco Gomila.

Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo quería plantearle una cuestión de
orden. Muchas gracias, Sr. Presidente. Es que estamos viendo
que los diferentes portavoces están hablando del Grupo
Popular, parece que el objeto de esta reunión de hoy, en
concreto de este punto del orden del día, será debatir el texto de
la ley, no cosas tan peregrinas como las que estamos
escuchando y en referencia al Grupo Popular. Concretamente,
ya es el colmo que un comunista nos hable de que el Partido
Popular es antidemocrático ...

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea. Ha plantejat la qüestió d’ordre, crec que
fonamentalment té raó, i estaré més atent al debat.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Moltes gràcies, Sr. President. La llei de la qual avui anam a
tancar la tramitació parlamentària, començava ara fa gairebé un
any, quan el Govern va fer públic un avantprojecte que va
remetre al Consell Consultiu, als grups parlamentaris, als
consells  insulars, avantprojecte que va provocar una
polseguera mediàtic i tot tipus de comentaris, de debats
públics, de jornades de reflexió. Posteriorment, el dictamen del
Consell Consultiu va plantejar una sèrie de qüestions que el
Govern va tenir en compte a hora de presentar el projecte de llei
que ha remès a aquest parlament. Durant tot aquest temps, i
sobretot quan es van conèixer els primers esborranys, els
mitjans de comunicació van anar plens de juristes de reconegut

prestigi que van donar la seva opinió sobre el contingut de la
llei, d’expressions i opinions dels diferents grups polítics, i una
llei que regularitzava el funcionament dels consells insulars,
una llei organitzativa de caire gairebé intern, de funcionament
intern dels consells, mantenia i tenia una expectació que
normalment en aquesta comunitat estaven reservades a la llei
de protecció o desprotecció del territori. 

Al cap d’un any podem dir que el temps ha destriat el gra de
la palla. Al cap d’un any hem sabut el que era cert  i el que no,
el que era cert i el que era mentida. Vam començar que la llei
buidava de contingut el Govern, que esmicolava el Govern, i
que aquest gestionaria quatre serveis residuals, evidentment
aquí hi va haver algú que va apel·lar la sagrada unitat de la
pàtria per defensar les seves postures. Una altra qüestió era
que aquesta llei marginava els plens dels consells insulars de
la gestió que en podia fer el govern, que no hi havia control
democràtic del govern dels consells. Evidentment, quan hem
estat al debat d’aquesta llei, hem pogut veure que açò no era
cert, que, per una banda, aquesta llei no llevava ni donava cap
competència als consells insulars i que, evidentment, garantia
el control democràtic del ple, sobre tots i cadascun dels òrgans
del govern dels consells insulars.

Des del PSM era important assegurar aquest control
democràtic dels actes dels òrgans de govern, ja siguin
unipersonals  o ja siguin col·legiats i que, evidentment, amb
aquesta llei es preveu que responguin a les mateixes qüestions
davant els plenaris dels consells que pugui respondre el
Govern de les Illes davant aquest parlament.

Aquesta llei va començar amb una esmena a la totalitat amb
text  alternatiu, i ha arribat al debat final d’aquest parlament
sense cap esmena. Un debat, a l’esmena a la totalitat, que ja
coneixíem les esmenes parcials que es podien fer per part del
grup de l’oposició, i en aquell debat, de l’esmena a la totalitat,
vam anunciar, gairebé tots els grups del Govern que aprovaríem
i donaríem suports a esmenes parcials, però no de cap de les
esmenes, a l’esmena a la totalitat.

Quan es demana consens, quan es demana diàleg, i en els
paraments, es fa a base a textos escrits, per una banda el
Govern, que presenta els seus projectes de llei, i per altra, els
grups parlamentaris que presentam les nostres esmenes, però
el Partit Popular, i em sap greu tornar-hi a fer referència, no ha
volgut el consens, no ha volgut arribar a un acord, ni al diàleg
perquè ha demostrat que les seves propostes l’únic que volien
era entrebancar aquesta llei i, per açò, va retirar totes les
esmenes que va plantejar al seu moment, i les va retirar en fase
de ponència, és a dir, no donant ni opció que en fase de
comissió ni en aquest debat parlamentari se’n pogués acceptar
alguna.

L’Estatut d’Autonomia deixa ben clar que la nostra
comunitat autònoma és una autonomia desconcentrada, on els
consells  insulars juguen un paper específic molt gran dins la
gestió dels serveis que es donen des de la comunitat autònoma,
i des del govern de progrés, des del partit del pacte de progrés
estam disposats a dur polítiques perquè el desenvolupament
estatutari en favor dels consells sigui real. Volem que aquests
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gestionin la majoria de matèries que els pugui permetre l’Estatut
d’Autonomia; per tant, necessiten una administració àgil i
eficaç, amb una estructura molt més a prop del que és un
govern de comunitat autònoma del que pugui ser una
administració local, i volem que cada consell dissenyi aquesta
estructura enfront d’uns mínims que planteja aquesta llei. Així
i tot, que pugui tenir capacitat normativa, que s’evitin les
tuteles per part del Govern, ja que si transferim una
competència als consells aquests han de ser plenament
responsables  d’aquesta competència i, per tant, les tuteles que
es puguin fer des del Govern són del tot innecessàries, i,
evidentment, que les competències que es transfereixin vagin
ben dotades econòmicament.

Els consells, com deia abans, formen part de l’Administració
de la comunitat autònoma i, per tant, s’han d’organitzar en base
a les normes i a les lleis que emanin del Parlament de les Illes
Balears, i entenem que la legislació estatal ha d’actuar una
manera més bé subsidiària. El debat que avui es produeix
nosaltres entenem que seria molt més simple, molt més lleuger,
si quan es va aprovar la darrera modificació de l’Estatut
d’Autonomia haguéssim entrat i haguéssim formulat propostes
o s’haguessin acceptat les propostes que des del PSM es varen
fer en aquell moment, les esmenes que es van plantejar en
aquell moment, que definíem un títol sencer del nostre estatut
d’autonomia dedicat als consells insulars. Però no va ser així,
i amb aquests vímets hem fet aquest cistell.

Aquesta és una llei important. Per a nosaltres és una passa
endavant en el desenvolupament institucional de les Illes
Balears, i preveu una sèrie d’organismes innovadors en el si del
consell que faran que la seva gestió, que la gestió dels
consells, sigui molt més àgil i molt més apropada als ciutadans.

Les lleis d’atribució de competències que fins avui ha
aprovat aquest parlament han previst òrgans desconcentrats
per a l’execució i per a la gestió dels serveis transferits. Per tant,
entenem que una llei d’aquest parlament ho pot fer d’una
manera molt més genèrica que no com s’havia fet fins ara a cada
una de les lleis de competències, de transferència de
competències. Per tant, nosaltres creim que açò és possible, ja
sigui amb òrgans unipersonals o ja sigui amb òrgans
pluripersonals. No hi ha d’haver cap problema perquè les
competències transferides puguin ser gestionades per una
persona no electa. Així ho fan molts d’ajuntaments a l’Estat
espanyol, que deleguen les seves gestions en instituts, en
consorcis, en patronats, i per tant també ha de ser possible que
es pugui delegar en un consell executiu o en un conseller. 

Així i tot creim, des del PSM, que hem de legislar les
matèries autonòmiques des d’una visió autonòmica, en cap cas
des d’una visió de l’Estat, i sobretot quan parlam de
l’organització de les Illes Balears. Nosaltres pensam que hem de
ser arriscats a l’hora de legislar el nostre funcionament i que,
per tant, hem d’anar al límit del que ens permeten l’Estatut
d’Autonomia i la Constitució espanyola, i no hem de tèmer que
hi pugui haver conflictes de competències amb governs de
l’Estat. En reiterades ocasions els portaveus dels distints grups
parlamentaris  hem ficat mà, a l’hora de defensar els nostres
arguments, de sentències del Tribunal Constitucional emanades

per conflictes de competències d’altres comunitats autònomes;
per tant, no hem de tenir por que açò es pugui donar i, sobretot,
perquè les propostes que vénen del Govern, evidentment
vénen avalades pels assessors jurídics que té el Govern de les
Illes Balears.

Per tant, nosaltres creim que aquest govern amb aquesta
proposta, amb la proposta de finançar adequadament les
competències transferides ja als  consells insulars, està donant
unes passes molt importants per impulsar el que alguns van
anomenar en el seu moment els pilars bàsics de la nostra
autonomia, perquè realment els consells insulars siguin unes
organitzacions amb serveis, amb capacitat de gestionar, ja que
són les més apropades als ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. La Sra. Joana Barceló, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Molt Hble. President del Parlament, president del Govern,
senyores  diputades, senyors diputats, som arribats al punt final
i sense acord polític entorn a una llei que tots alhora deim i que,
en definitiva, pocs creim, que sigui fonamental, la Llei dels
consells  insulars, i he de dir, he de començar dient que ho
lament profundament, em creguin, i lament tant la retirada de les
esmenes del Partit Popular com lament el seu vot contrari, però
el que lament sobretot és el rebuig polític del Partit Popular al
fet que es produís l’acord i que, fins i tot, una situació
totalment inusitada en aquest parlament, mai vista, el fet que
fins i tot s’impossibiliti la millora de la llei amb l’aportació de
tots  els grups polítics. Mai no ho havíem vist, en aquesta
cambra.

Per açò avui, al costat de celebrar una gran passa endavant,
de futur, a favor dels consells insulars, que és una passa a
favor, i ho hem d’assenyalar així, de l’aprofundiment de la
democràcia, perquè la proximitat afavoreix la informació,
afavoreix la participació, afavoreix el control i la millor qualitat
dels serveis públics, afavoreix i permet que el ciutadà sigui
protagonista i participant actiu en la política, i aquesta és una
opció política clara a favor -repetesc- de la democràcia, però és
a favor alhora dels consells insulars, de permetre i de reconèixer
que els consells insulars tenen la plena capacitat de ser govern,
i recordam que la primera funció d’un executiu i d’un govern és
tenir autonomia per a la seva pròpia organització, la capacitat
d’autoorganització plena sense interferències ni controls
d’oportunitat del Govern de la comunitat en les competències
transferides, i suposa reconeixement de govern perquè aquesta
llei assegura, en matèria d’organització, un marc jurídic comú
per als tres consells insulars, que cadascun podrà, amb plena
autonomia, desenvolupar per fer eficient el seu govern i la seva
administració, un projecte que és capaç d’aportar l’esforç i la
imaginació -per què no la imaginació en política?- de
desenvolupar les possibilitats que dóna la Llei de bases de
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règim local, i la cit expressament, compatibilitzant modernització
administrativa, garanties democràtiques, amb el
desenvolupament d’òrgans complementaris per fer possible la
millor gestió pública. 

En definitiva, avui és una passa endavant i de futur, sense
tornada enrere i, per açò a més a més ho hem de celebrar, de
reconeixement polític dels consells insulars. Són govern, i
necessiten preparar-se amb autonomia per rebre més i majors
competències. Aquest és l’objecte, i per açò avui és una passa,
és un dia que pot ser important.

Però alhora tot d’una he d’assenyalar una altra qüestió. És
la situació, també alhora, més trista que es pot donar mai en un
parlament: Concloure que l’anècdota política i el més
cutre  partidisme han superat al Partit Popular. I ho he de dir
amb veu ben alta i jo no crec que més clara, perquè avui els
motius que impossibiliten el vot unànime no són els motius del
desacord polític amb el contingut de la llei. Desacords polítics
són desacords legítims si són i tenen capacitat d’expressar-se,
debatre’s, negociar-se, acordar-se o simplement votar-se d’una
manera diferent, però hem d’assenyalar i hem de recordar que
tot, tot el contingut de la llei, s’ha posat a disposició del debat,
de la modificació, de la supressió i de l’acord; i aquests són fets
certs, en ponència i en comissió; en els dos llocs, i està escrit
en comissió en el Diari de Sessions, s’ha fet l’oferiment de
retirada de la llei si tots érem capaços de retirar tots els
projectes i dur endavant un projecte alternatiu conjunt. Dins la
ponència la resposta fou: no; en comissió fou tan sols el
silenci. 

Demanàvem, quan vam prendre en consideració aquesta llei,
dues coses: prudent i solidària responsabilitat dels consells
insulars i coratge al Partit Popular. Crec que els consells
insulars han complert; el que no ha complert ha estat el Partit
Popular. I no ha complert; manca de coratge que ens du a
amagar, que és el més greu en un parlament, el debat polític
entorn al model institucional d’aquesta comunitat autònoma,
complexa, plural, diversa, i que no som capaços d’expressar, i
que fins i tot avui aquí s’ha impossibilitat aquest debat polític
no presentant ni tan sols una esmena; només plantejant un
simple posicionament. 

Què amaga el Partit Popular que no és capaç de debat
polític?, perquè el debat polític s’ha possibilitat i s’ha rebutjat.
Quins són els arguments avui que queden al Partit Popular, i
que es poden repassar a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, que ens assenyalen que no (...) votar? Uns
arguments formals, sense el més mínim contingut polític, les
formes i l’informe, tal vegada en lletra majúscula perquè l’han
fet des de Madrid. I què ens deien? Que ells volien una
ponència, al principi de tot, no al final, i van tenir una ponència
totalment oberta, com he assenyalat. I també ens deien que
“nosaltres tenim -ells- un informe fet de Madrid”. També hem
d’entendre que a Madrid els consells insulars cauen molt
enfora i que moltes vegades ni tan sols  els d’aquí són capaços
d’entendre què són els consells insulars; imaginem-nos a
Madrid com han d’entendre, quan posen la plantilla sobre la
Llei de consells insulars, de règim local, com han de ser
capaços d’entendre la pluralitat, la riquesa, com som de

diferents en aquests illes, i que nosaltres mateixos rebutjam
acceptar, potenciar i dur endavant. És més; és cert que tenint
un informe, si s’ofereix canviar tot el contingut de la realitat
estudiada per l’informe, jo he de suposar que fins i tot Madrid
és prou llest per canviar l’informe, però tampoc no es va voler
acceptar. 

I després ja les darreres argumentacions: “És que vostès
ens van provocar les declaracions d’uns o altres; nosaltres ens
vam sentir ofesos i no jugàvem de farol amb la retirada
d’esmenes”. I açò no és possible; no és possible que l’amor
propi superi els interessos institucionals d’una comunitat
autònoma. Açò no és acceptable política sota cap concepte. 

I en darrer terme i en definitiva, que ells volien recuperar
l’esperit del 89, l’esperit de l’acord, l’esperit de l’enteniment,
l’esperit del consens. I on ha estat aquest esperit de l’any 89
durant aquests deu anys de llei de consells insulars i de govern
del Partit Popular? L’esperit és mort, i l’esperit, el van matar
vostès, bàsicament amb la seva actuació diària durant deu anys
de govern. I si no que ens ho expliquin, que ens expliquin on
era aquest esperit de govern i de consens quan es negociaven,
a l’anterior legislatura passada, les competències amb el Consell
Insular de Mallorca, que era d’un color polític diferent que als
de vostès, que els escanyàvem econòmicament fent pur i dur
xantatge econòmic perquè no s’acceptessin. On era l’esperit
d’acord?, on era l’esperit d’acord quan es donava l’exercici de
competències a òrgans complementaris no democràtics, ni
representatius, ni electes, que són les comissions insulars
d’urbanisme, que resolien els principals interessos del territori?
On era, l’esperit?, on és l’esperit de representativitat i l’esperit
de l’elecció directa per part dels ciutadans? Qui remenava la
xocolata? No els electes; ni tan sols, fins i tot es podia donar la
possibilitat que ni tan sols una majoria política guanyada a un
consell insular es veiés sotmesa pel control dels membres del
Govern que ens feien de comissaris polítics. 

On era aquest esperit del 89 quan parlaven de finançament
i de dèficit financer? No va existir mai durant deu anys, i
nosaltres aguantàvem, els consells insulars, el dèficit anual any
rere any d’una gestió d’unes competències sempre minses i
escasses. I on era l’esperit, aquest esperit del 89, d’acord, quan
ens plantejaven i havíem d’anar a tribunals a defensar les
competències dels consells insulars en una cosa tan simple i
clara com la redacció dels plans especials de Menorca?, i
l’oposició va anar als tribunals, i els tribunals en aquestes illes
ens han donat la raó, als consells insulars. Vam haver d’anar als
tribunals  a defensar les competències del consell insular. On era
l’esperit del 89? L’esperit, evidentment, del 89, són massa anys,
deu anys, d’haver-se’l menjat cada dia, i per açò aquesta llei
ens donava l’oportunitat de passar retxa i tots junts fer un vot
a favor dels consells insulars, perquè no són tantes les
novetats  que implica aquesta nova llei. És fer valer, bàsicament,
aquesta realitat que ja imposen.

I per què, després d’aquestes argumentacions tan febles,
formals  i d’informes?, què queda del debat polític? Quan
s’ofereix debatre tot el contingut polític i ens diuen que no?
Fins i tot l’Executiu es posa damunt la taula, l’únic element de
desacord, i ens diuen que no per dues vegades. Quan arribam
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aquí, que no es vol entrar en el contingut polític de llei, quan
les qüestions formals no s’aguantes per cap banda, per què,
què hi ha, què s’amaga darrere aquesta negativa?, una negativa
fins és ridícul, sense arguments polítics, arribar a un acord. Per
què no s’atreveix el Partit Popular a visualitzar les diferències
polítiques entre vostès i la resta de partits que donam suport al
Govern respecte a quina és l’articulació de comunitat autònoma
que volem? Quina és la seva opció que estan empegueïts de
defensar políticament, que amaguen el debat polític i
l’impossibiliten deixant que aquí ni tan sols es puguin debatre
les esmenes, que ni tan sols es pugui arribar a acords quan tot
es posa a disposició? Què defensen que no poden dir? Quin és
el model? Quina és la seva opció?

Vostès no s’atreveixen a dir-ho, però jo crec que sí ho hem
de dir. Ho hem de dir: ells simplement defensen el control polític
unipersonal per al conjunt de les Illes Balears. El model del
Partit Popular: un únic ho comanda tot, i això ho volen aplicar
al conjunt de les Illes, i la Llei dels  consells insulars no és una
excepció. Ho demanin, què va passar al Congrés del Partit
Popular, on la confecció de llistes a llocs com a Eivissa o a
altres llistes un ho vol comandar tot, i açò és totalment contrari
a la participació, a la descentralització, al contingut polític. Açò
és el que vostès mai no s’atreviran a dir, i per açò vostès han
estat incapaços de qualsevol opció política d’acord. Un ho vol
comandar tot, una opció que avui i per sempre ha perdut en
aquesta comunitat, i només per açò, per ser una opció que avui
i per sempre ha acabat, ha perdut, per açò és un gran dia.

Gràcies, senyors diputats.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló en nom del Grup Socialista. 

Supòs que correspon un torn en contra. Sr. Huguet, té la
paraula per, en nom del Grup Popular, exercir un torn en contra.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ahir vespre, quan preparava la intervenció a casa, el primer que
vaig fer va ser obrir bé els llums i mirar si hi havia micròfons, si
havien enviat qualque espia, si hi havia qualcú que pogués
entrar per saber què prepararia i què diria jo avui aquí. He de dir
que no vaig trobar absolutament res, però mira per on aquí
s’han fet intervencions en les quals tothom ja ha dit el que diria
el Partit Popular, quina seria la seva actitud, quina seria la seva
postura. Per descomptat, com se sol dir, ens ho haurem de fer
mirar, perquè aquest debat que avui se substancia aquí,
malauradament, no s’ha planificat per fer un debat sobre el text
que ha sortit de la Comissió d’Assumptes Institucionals; no,
com sempre i com ja ens tenen avesats, s’ha dit que avui torna
a ser el dia de tornar a posar el PP aquí enmig i un rere l’altre
canya al mono fins que canti.

(Rialles)

Açò és tot el contingut. I jo, clar, amb l’agressivitat que
vostès  han actuat, intent posar un to d’humor. No sé si en seré
capaç o no, però un to d’humor, perquè l’agressivitat que
vostès destil·len quan fan referència al Partit Popular és tan
gran que, per descomptat, quan es faci una anàlisi profunda
dels debats parlamentaris, almenys en el primer any de
legislatura, diran: “Bé, com pot ser que un grup
democràticament obtengui 28 diputats, quasi el 50% dels vots,
si tots són facinerosos, és gent maleïda, és gent que se n’hauria
d’anar, és gent que representa el passat, és gent...”. Per favor!,
per favor. Jo crec que açò no és un menyspreu al Partit Popular,
i ho dic seriosament, crec que açò és un menyspreu a la
intel·ligència de les persones que voten el Partit Popular, que
representa al 48%.

(Aplaudiments)

És un menyspreu a aquests ciutadans que vostès volen
captar, i açò no va per aquí. I per si és poc començam aquest
acte i comença aquest acte un membre del Govern que ens
acusa, una vegada i una altra, de fer filibusterisme parlamentari.
Què ha fet avui, vostè, més que un pur acte de filibusterisme
parlamentari? Perquè vostè sap que no ho pot fer; allà vostè té
una exsecretària de Mesa que li dirà que el que vostè ha fet no
ho pot fer.

(Remor de veus)

I a partir d’aquí encara se’ns diu: “Tranquil·lets, eh?, no
passeu pena que podreu parlar, podreu parlar”; però podem
parlar, per què?, perquè un grup parlamentari que havia dit que
no participaria en aquesta llei, que no intervendria, que no diria
res, que no era la seva llei, ha de parlar per començar a
encalentir la festa. Perfecte, idò ja som aquí, parlem. 

Parlem, però parlem del Projecte de llei, i parlar del projecte
de llei que avui ve aquí no és parlar de l’esmena a la totalitat
que va presentar el Grup Parlamentari Popular. El debat general
i el debat polític, ja el vam tenir, i el debat parcial dins la
ponència ja l’han tingut. No és aquest, el debat d’avui, el debat
d’avui és la llei en si mateix, què ha canviat i què no ha canviat.
Per tant, he volgut estructurar la meva intervenció en cinc
apartats, en cinc apartats per no sortir-me del que l’ordre del dia
diu, i per no sortir-me del que marca el Reglament, i per no
sortir-me del que va acordar la Junta de Portaveus, i aquests
grans apartats vull que comencin amb quatre afirmacions. 

Amb l’aprovació de la llei de consells insulars els consells
no tenen ni més ni menys força (...). La força dels consells
insulars, no els la dona aquesta llei, els la donarà un
desenvolupament ple de l’article 39. Si no hi ha
desenvolupament ple de l’article 39, per molta llei de consells
insulars que hi hagi, paper banyat. Primera afirmació que crec
que és una afirmació, un punt de vista nostre amb el qual supòs
que hi ha bastant de gent que està d’acord.
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Segon punt. Aprovar aquest projecte de llei tenint totes les
observacions prèvies, no d’un informe de Madrid, d’un informe
de Madrid i d’altres informes i d’altres opinions, sabent que hi
ha una presumpta inconstitucionalitat, perquè açò ho
determinarà el Tribunal Constitucional, però una presumpta
inconstitucionalitat, creim que és una autèntica
irresponsabilitat. Irresponsabilitat perquè s’aprovarà una
norma, es donarà peu a fer un gran festival demà, segurament,
però no es podrà aplicar si aquesta és recorreguda pel Govern,
perquè la suspendrà cautelarment almenys durant sis mesos, i
açò és una greu irresponsabilitat.

Tercera afirmació. El Partit Popular crec que ha demostrat en
tot moment que està a favor de l’acord i del consens. És
possible que no tinguem la mateixa interpretació del que és
acord i del que és consens, però jo de la mateixa manera que els
accept i els respect que vostès ho diguin, també vostès han
d’acceptar i han de respectar que nosaltres ho diguem. Tal
vegada no hem trobat el punt d’encontre, però que nosaltres
apostam per l’acord i el consens, hi hem apostat i encara hi
apostarem avui, i encara hi apostarem avui.

Quarta afirmació, perquè jo no vull que aquí plogui sobre
banyat: el Partit Popular de Balears, el Grup Parlamentari
Popular de Balears, no presentarà cap recurs
d’inconstitucionalitat, ni proposarà al Parlament de les Illes
Balears que presenti cap recurs d’inconstitucionalitat. Açò ho
farà d’ofici el Govern central que ja els ha advertit, a vostès. No
em diguin ara, no em facin la cara com si no se n’assabentin,
vostès tenen aquesta comunicació d’abans que es tramités la
llei. Per tant, nosaltres no farem açò.

Què passa amb el text? Què és el que nosaltres hi continuam
detectant? Idò jo els ho contaré molt breument: sis grans errors
que nosaltres consideram que hi ha al projecte.

Primer. Tal com ve contemplat en el projecte, no a
l’alternativa, que mutatis mutandis era el mateix, simplement
canviant una paraula -la nostra alternativa, clar- en el projecte
es mantenen consellers amb caràcter executiu, no electes, que
tenen funcions executives plenes, de resolució inicial i final, i
un consell executiu que també té funcions plenes de resolució
inicial i final, i vostès saben que açò no és possible, que la
responsabilitat primera i darrera ha de recaure en un conseller
electe, o en el president, o en la Comissió de Govern o en el
plenari. Per tant aquest és el primer gran error que vostès
mantenen.

Segon gran error: Que han volgut fer una translació, una
“transmoció” del que són els territoris  històrics del País Basc
al que són les illes. Malauradament les illes no tenen aquest
reconeixement. Dic que malaurament no el tenen; tal vegada
hagués estat bo que l’haguessin tengut però no el tenen, i com
que no el tenen ni està contemplat a la Constitució ni a la Llei
de bases de règim local, no es poden fer l’autoorganització per
si mateixes perquè no tenen fonament legal per fer-se més que
dins el marc de la Llei de bases de l’Estat, la Llei bàsica de règim
local, tal com marca l’Estatut d’Autonomia, article 11.2, perquè
l’article 11.2 és el títol competencial que dóna peu a aquest
parlament, no a fer la llei que vulgui, sinó a fer la llei dins la

competència de règim local però dins el marc de la norma bàsica
de l’Estat.

Tercer gran error: Que es confonen els consells insulars
amb institució autonòmica i institució d’autogovern. Els
consells  insulars no són institucions d’autogovern. Haurien de
ser-ho? Perfecte, però com va dir un diputat il·lustre d’aquesta
cambra d’un altre grup parlamentari, per ser-ho s’havia d’haver
modificat l’Estatut. Són institucions autonòmiques, però no
són institucions d’autogovern. Per tant, són institucions, en
aquest cas, de caràcter representatiu, són institucions de
caràcter administratiu, no institucions de caràcter burocràtic i,
per tant, no es pot contemplar aquest aspecte tampoc a la Llei.

Sisè gran error. La modificació de la Comissió de Govern,
que és norma bàsica de la legislació de l’Estat, que a més a més
és una comissió que depèn directament del president dels
consells insulars i són els presidents els que poden fer i desfer
com volen aquesta comissió de govern i quines són les
funcions que pot exercir la comissió de govern; aquesta la
transformam totalment, la qual cosa implica també una
transformació d’una norma bàsica de l’Estat. És a dir, que amb
aquesta llei a la mà, a un president d’un consell insular li diran:
“No, eh!, muchacho -o muchacha, perdó- en aquest moment la
Comissió de Govern ja no és la que era. Del Partit Popular hi
has de posar aquest senyor o aquesta senyora”, i Esquerra
Unida dirà el mateix, el PSM dirà el mateix, perquè açò és el que
diu la llei, i aquesta és una transformació flagrant de la norma
bàsica de l’Estat.

Quins eren els fonaments de la nostra alternativa? És cert el
que s’ha dit aquí. Els fonaments de la nostra alternativa
variaven potser aspectes molt concrets en aquests temes
d’error colossal que jo dic que es comenten avui, i que per
simple modificació d’aquests errors s’hagués pogut evitar, i
proposaré que s’eviti, a més, perquè s’han d’evitar aquests
errors. No es pot fer una alternativa a una proposta dient que
se suprimeixi el Consell Executiu; no es pot suprimir un òrgan
si no se suprimeixen les funcions de qui composa aquest
òrgans. Açò és bàsic, açò és  fonamental. Per tant jo vaig una
proposta també, i la proposta que vaig fer és: “Anem a veure en
què transformam aquests consellers no electes, en
coordinadors generals d’àrea, on la responsabilitat directa sigui
de cada un dels consellers”. La nostra proposta, que la podem
mirar, preveu la creació d’òrgans complementaris, preveu la
creació de coordinadors generals  d’àrea, preveu la creació de
direccions generals, de secretaris generals, etc., etc. Ho preveu,
açò, no em diguin que no perquè està contingut a la nostra
proposta, està contingut a la nostra proposta.

Per tant, jo encara els deman un esforç més, i no és jugar de
farol. Jo li deman, Sr. President, que sustenti davant aquesta
cambra una proposta d’esmena in voce perquè aquest plenari
accepti una sèrie de modificacions a aquest text, una esmena in
voce que fa referència únicament i exclusiva a 11 articles, de 54
que n’hi ha, per veure si treim una llei totalment consensuada,
que açò és el que li havíem dit.

(Remor de veus)
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En definitiva, senyores i senyors diputats, vostès el que
han volgut fer és repicar i anar a la processó alhora. Vostès han
volgut fer la música, programar el ball i ballar vostès tot solets.
Jo els deman que acceptin aquesta esmena in voce que és un
poquet llarga, són onze articles, que ens la podem mirar ara, es
pot suspendre, no passa res, tenim tot el temps del món per
poder-ho fer, i a veure qui és, aquí, que no vol aquest consens,
qui és que diu aquí que el que es modifica són coses de pa
sucat amb oli. 

Mirin, vostès, està ben clar en la seva intervenció, aquesta
proposta no és  un proposta que surti per iniciativa del Govern,
aquesta és una proposta que surt per una altra iniciativa i que
tots vostès saben, i a mi em sembla molt bé que hi hagi grups
parlamentaris  i institucions que prenguin iniciatives, aquesta és
la realitat, però més realitat que tot açò és que aquesta iniciativa
va provocar un projecte de llei del govern non nato, que no un
òrgan de Madrid el va tirar cap avall, el va destrossar, que deis
aquí, el va desfer, que és el primer projecte de llei que va tenir
el Govern i que no se'l va fer seu, quan el va du al Consell
Consultiu i va veure l'informe del Consell Consultiu, anques
enrera i en presentarem un altre. Fan un nou projecte de llei,
que aquest sí és aprovat pel Consell de Govern i, miracle de
Déu, no necessita passar pel Consell Consultiu, i per açò la
història, la història s'escriu i es conta en funció de l'historiador
que l'escriu i la conta, perquè no es poden deixar aquestes
llacunes, se'n recorden que jo vaig demanar en aquesta cambra
que abans de començar el debat per saber si anava amb peu
segur o no, es demanés un informe al Consell Consultiu en
funció del projecte que  havia entrat el govern, que em varen dir
vostès, “ni hablar". Ja, per acabar la frase, m’haurien pogut dir,
"ni hablar del peluquín, no, Joanet, no”. No ho varen admetre.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per tant, per acabar, jo crec que si vostès no accepten
aquest tempus, aquest tempus que jo deman per veure si
arribam a acord, cometrem un greu error, perquè la llei nova que
es vol aprovar, la llei nova és fruit de la imposició, els agradi o
no els agradi, açò és la nostra opinió, almenys, és fruit de la
imposició. Mentre que la llei vella, la que avui es derogarà, era
fruit d'un consens, malgrat esmenes parcials que varen ser
defensades aquí, però del tronc central de la llei que va
presentar aquí aquella ponència que es va reunir a Punta Negra,
el tronc central estava consensuat, i açò era el que nosaltres
demanàvem, aquest era l'esperit que nosaltres demanàvem, el
tronc central, després cada grup que presenti les seves
esmenes per no alterar aquest tronc central.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Molt
bé procedeix..., sí, Sra. Barceló, per què em demana la paraula?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Perquè ens han proposat una esmena i evidentment ens
hem de posicionar. Açò és el que sol passar als debats, Sr.
President, o era de farol també l'esmena? O també era de farol
com totes? Esperen al moment que no es pot debatre per
presentar-la, quan s'ha presentat en comissió i no...

(Remor de veus)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, açò és fora de debat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló, han proposat una sèrie d'esmenes, però no
transaccions, in voce que haurien de ser acceptades per tots els
grups, per tant no hi ha tal presentació d'esmenes. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, bàsicament assenyalava la improcedència de presentar
esmenes quan saben que no es poden transaccionar al darrer
moment i es va negar aquesta possibilitat en comissió o en
ponència, per tant lament aquesta jugada que no es permet el
debat polític, no es permeten les esmenes i a darrera hora
simplement, parlar de farol una altra vegada, repetesc, ho fan.

EL SR. PRESIDENT:

Sembla que és així. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, per què em demana la paraula?
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Jo damunt la tribuna he demanat que hi hagués un tempo,
és a dir, que se suspengués aquest plenari durant dos minuts,
que els grups parlamentaris puguin veure aquesta esmena in
voce, que no és la primera que es presenta aquí, altres grups ho
han fet, i es pugui posicionar i diran si és farol, si no és farol,
si diuen que sí o diuen que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, la suspensió del plenari correspon a la
Presidència, crec que aquest tema està prou debatut, i
correspondria passar a la votació.

Procedirem a la votació conjunta de la denominació del títol
del projecte, de tots els subtítols, dels seus capítols, de les
seves  seccions, de tot l'articulat, de les disposicions
addicionals, de les disposicions transitòries, de les
disposicions derogatòries, de les disposicions finals i de
l'exposició de  motius. Conjuntament.

Demanaria als senyores i senyors diputats que votin a favor
de l'aprovació del projecte, que es posin drets per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets per favor. Moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 27 en contra. 

(Començament d’aplaudiments)

  Falta un petit detall, Sra. Munar. Aquest tipus de llei
obliga, pel que marca a l'article 24.6 de l'Estatut, fer una votació
per illes i que hi hagi majoria, com a mínim, de dues illes.

Per tant, procediríem a continuació a la votació per illes i
demanaria als diputats de l'illa de Mallorca, senyores i senyors
diputats que votin a favor de la llei, posin-se drets per favor.
Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Sí, perdó, doni’m per aixecat. Les meves capacitats, a la
meva edat ja, em limiten poder fer moltes coses a la vegada.

Vots a favor 17, vots en contra 15. Per tant, l'illa de Mallorca
vota majoritàriament.

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca que votin
a favor de la llei, posin-se drets per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

(Remor de veus)

Resultat de la votació de l'illa de Menorca: 7 vots a favor, 6
en contra, cap abstenció, també majoria.

De l'illa d'Eivissa- Formentera. Senyores i senyors diputats
que votin a favor? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Abstencions, cap.

Resultat de la votació: vots a favor 7, vots en contra 6. Per
tant l'illa d'Eivissa- Formentera també vota per majoria.

En conseqüència, aquesta presidència proclama que,
havent-se acomplit la majoria absoluta i la necessària per illes,
queda aprovada la Llei de consells insulars.

(Aplaudiments)

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 1827/00, de
modificació de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques.

Esgotat aquest punt, passam al punt següent i quasi darrer
de l'ordre del dia, que és el debat del dictamen de la comissió
d'hisenda i pressuposts del Projecte de llei 1827 de modificació
de la Llei 12/99 de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció públiques i econòmiques.

A la denominació del títol del projecte no hi ha esmenes, ...

(Pausa)

Hem de votar aquest dictamen i, com deia abans, a la
denominació del títol de projecte no hi ha esmenes, per tant ja
procedeix la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets per favor. Gràcies.

Senyores diputades i senyors diputats que votin en contra,
posin-se drets per favor.

Abstencions?

Per unanimitat dels presents, s'aprova la denominació i el
títol del projecte.

A l'article únic es manté l'esmena 2244 del Grup Parlamentari
Popular, i procedirem al debat d'aquesta esmena. Els torns són
de cinc minuts i la votació es produeix acte seguit de la
intervenció del grup esmenant i de les intervencions de fixació
de posicions que puguin tenir els altres grups.
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El Sr. Font, en nom del Grup Popular, té la paraula per
defensar aquesta esmena.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular, com saben vostès,
manté tres esmenes a aquesta modificació d'aquesta llei, i la
2244 fa referència que se substitueixi l'article únic i quedi
derogat l'article 17 de la Llei 12/99, de 23 de desembre. Vostès
sols  modifiquen aquest article 17, i nosaltres pensam que és
qüestió de derogar-lo. Dir-los que vostès aquí el que fan és
repetir, repetir el que ja varen fer el desembre de l'any passat en
la llei d'acompanyament, que tornen a ser caparruts, tornen
presentar una llei, modifiquen una llei que ha estat vigent
durant aquests deu mesos darrers, i nosaltres entenem, en base
a aquesta esmena, que vostès haurien de derogar aquest article,
perquè ja va quedar clar en la llei aprovada el mes de desembre,
que no era així com s'havien de fer les coses, per mor d'això
vostès la modifiquen.

Dir també que el que és evident amb aquestes formes
d'actuar, vostès el que fan és no creure en els ajuntaments. El
que vostès fan és parlar d'ajuntaments i no fer res, i els posaré
tres exemples, que no tenen més que un reflex del que és la seva
feina diària després d'un any i prop de quatres mesos en aquest
parlament, respecte dels ajuntaments. Vostès fa bastants de
mesos varen aprovar una proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular, on s'acordava per unanimitat crear una
ponència, per crear un fons de cooperació, aquesta ponència
no ha estat creada, no ha estat creada, és a dir, varen demostrar
amb paraules i aixecant-se de la cadira que estaven d'acord, en
canvi, després no han creat res. 

També en aquesta ponència, segona qüestió, vostès deien
que al 2001 als pressuposts hi havia d'haver una partida ja de
4.000 o 5.000 milions de pessetes, hi hauria una partida
pressupostària  ja en milions de pessetes..., no està a la
ponència, està a l'acord, al pressupost del 2001, no hi ha cap
duro, no al 2002, Sra. Armengol, l'únic que ha passat és que al
darrer debat de l'estat d'autonomia, vostès han aprovat una
resolució que els doblers seran per al 2002, la qual cosa és una
resolució que va en contra de la que havien acordat, de la
proposició no de llei del dia que es va aprovar la ponència.

Una altra qüestió que no creuen en els ajuntaments, és la
mateixa aprovació de la Llei 12/99, que el Sr. Diéguez, quan va
sortir aquí a defensar l'altra vegada que era una llei totalment
fiable, usted habla de fiabilidad i això ha demostrat que aquella
fiabilitat de què ens parlava el Grup Socialista, en aquell
moment, ha demostrat que no és fiable. Per això, el més
important en aquesta esmena seria derogar aquest article 17,
perquè ja la fiabilitat ha quedat demostrada que no és així, i
vostès  tenen informes suficients que en podrem parlar a les
altres intervencions de les altres esmenes i crec que el millor
servei que podrien fer per demostrar que realment creuen en els
ajuntaments, és acceptar aquesta esmena, que de qualque
forma seria respectar l'autonomia municipal.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, per la seva intervenció. Grups que
vulguin intervenir? Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc és un debat també ja molt repetit en
aquesta tribuna respecte de la inconstitucionalitat o no
d'aquest projecte de llei, la necessitat de derogar-lo. Jo crec que
seria interessant fer aquí un posicionament de caràcter polític,
no de caràcter jurídic, i tractar sobre la seva oportunitat i no
sobre la seva legalitat, com a partit nacionalista, jo pens que
com a partits tots representats en aquesta cambra partim de la
premissa que la sobirania d'aquest parlament és absoluta,
mentrestant el Tribunal Constitucional no declari que res del
que allò que hi diu és inconstitucional.

Per tant, des d'aquesta premissa d'indubio propaís o
prosobirania que hauria de tenir aquest parlament, confiï que
sigui un debat sobre l'oportunitat. Respecte de l'oportunitat es
parla bàsicament del principi d'autonomia municipal i és una
qüestió important d'aquesta de l’autonomia municipal, han
posat una sèrie d'exemples, jo em podria posar un seguit molt
més llarg per part de la gestió que ha tengut el Partit Popular
durant tots aquests anys, i crec que realment hi hem de fer un
esforç per crear una llei de règim local que sigui àmplia, que des
del primer moment, ara que tenim competències en règim local
més potents que no teníem abans de la revisió de l'Estatut
d'Autonomia, ens permetin trobar camins de diàleg i de
protagonisme municipal en la vida de les Illes Balears, creim
que en això hi coincidim, però no l'anècdota del tema que ara
realment tractam que és el d'activitats classificades.

Sorprèn, vàrem comentar ja en comissió, aquesta defensa
respecte d'un informe, d'una qüestió reglada, com és el de les
activitats classificades, on no hi ha decisions polítiques,
senzillament hi ha una vigilància, un control jurídic per part de
l'ajuntament de si determinats projectes compleixen o no la
legalitat, mentre que allò que sí que s'ha llevat a tots els
ajuntaments de les Illes Balears i en concret als de Mallorca,
se'ls  ha llevat tota competència que estava garantida
constitucionalment a través de la llei bàsica de règim local,
sobre tractament de residus que ha estat insularitzada,
recordem que en aquest tema dels residus el títol competencial
més potent era el de tractament de residus, que està explicitat
a l'article 26 de la Llei 7, per tant com un títol que en principi
s'havia de respectar i que va ser insularitzat per un edicte
publicat al butlletí oficial  l'any 90 i per la qual cosa es llevava
qualsevol competència als ajuntaments. Aquest debat que
nosaltres consideram molt rellevant, és molt difícil ara ja
mantenir-lo, la inversió econòmica, el redreçament de tots els
esforços cap al tractament de residus, duts a l'illa de Mallorca
a través de la incineració i a les altres illes, també amb fórmules
insularitzades, com la compostadora a Menorca o el sistema
establert ara a Eivissa i Formentera, realment dificulta moltíssim
tornar a l'origen de l'autonomia municipal, que és veure la
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decisió autònoma de cada ajuntament de com tractarà els seus
residus.

 Això, quan la major, ja els ha passat per damunt discutir,
que crec que és un tema interessant, si no el treim de mare,
realment si s'ha de fer o no un informe, si s'ha d’aclarir o si ha
de ser l'ajuntament qui ha de dir si hi ha d'haver aquella activitat
o no damunt el seu territori, creim que és un tema menor i és un
tema menor perquè, realment no estam parlant de les
ubicacions, les ubicacions vostès saben, que sempre i en tot
moment han estat superiors a la decisió municipal, que la Llei
del sòl permet, evidentment per interès supramunicipal
modificar els planejaments, els interessos generals permeten
modificar els planejaments, la Llei d'ordenació del territori, a
través dels plans territorials parcials, a través dels plans
directors sectorials, l'antiga i la nova, permeten establir
ubicacions per damunt de la voluntat municipal, com per altra
banda difícilment podia ser d'altra manera, des d'una lògica i
d'un sistema racional, que pretén que determinades decisions
en matèria de carreteres, en matèria de presons, en matèria de
distints equipaments, que difícilment l'ajuntament voldria
damunt el seu territori, siguin decidides des de l'estricta
autonomia municipal.

 A partir d'aquesta premissa i acceptant que aquesta és una
decisió de caràcter supramunicipal, allò que hem de garantir en
tot moment és que l'ajuntament pugui presentar al·legacions,
tengui un termini d'audiència específic, pugui donar el seu parer
i nosaltres creim que tant amb la llei de pressuposts de l'any
2000, com amb aquesta que ara discutim, això es permet.
Realment no parlam d'ubicacions, per tant avui, parlam de
salubritat i medi ambient, que és un títol que no figura a les
activitats classificades estrictament dins la Llei 7/85, com una
competència bàsica dels ajuntaments que, per tant, difícilment
es pot imputar a un terme molt ample i abstracte que és el de
l'autonomia municipal que ha de ser concretat per la llei
sectorial, naturalment, que és el que fa aquest parlament, que és
la seva competència en les matèries que estan al seu abast, i el
que sí que ha de mirar és que sempre l'interès públic, l'interès
general d'aquesta salubritat i medi ambient estigui garantit. Des
del nostre grup pensam que, tractant-se d'una administració
pública, la que aprova aquests plans i fins i tot la que els
executarà directament o a través de concessió és una
administració, creim que té totes les garanties per no haver de
menester més que les al·legacions o tenir present sempre el que
parlin els ajuntaments. I això està garantit, pensem que tant la
llei de pressuposts de l'any 2000, com l'actual tenen un termini
d'audiència en els plans, que permeten als ajuntaments veure i
vigilar la concreta realització d'aquests projectes, poder-hi
al·legar i en el cas concret que ara ens trobam o que s'ha
anunciat a l'illa de Mallorca, s'ha exposat al públic el pla
director, s'ha exposat al públic l'evolució d'impacte ambiental,
s'ha exposat al públic el canvi de convenis amb Tirme i no hi ha
hagut en aquest sentit al·legacions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vagi acabant.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIAS:

Per tant, en aquesta primera intervenció -sí, Sr. President-,
creim que queda garantida i queda, pensam per nosaltres, prou
justificada aquesta modificació de la llei, que és una millora
respecte a la llei de pressuposts de l'any 2000 al nostre mode de
veure, i queda la superior que és el que ara parlàvem, que era la
innecessarietat o la inconveniència, fins i tot, de derogar aquell
article 17.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Me
hubiera gustado oír en este trámite, cuál es la posición del
Partido Popular para resolver la problemática de residuos y por
lo que afecta esta ley concretamente, es más me habría gustado
también en la anterior legislatura, verlos hacer algo que no fuera
siempre el constante boicot sistemático a las iniciativas de
quienes estamos interesados en resolver este problema, en
resolverlo mediante el diálogo y el consenso, y es eso lo que
trae aquí esta ley, el diálogo y el consenso, porque aquí había
una ley aprobada ya en un momento determinado y ante unas
posiciones dispares que existían por parte de los
ayuntamientos, respetando a los ayuntamientos, escuchando
a los ayuntamientos y llegando a un acuerdo con la FELIB,
llegando a un acuerdo que no han respetado algunos
ayuntamientos del Partido Popular, llegando a un acuerdo con
la FELIB, se llegó a hacer una transacción y se trajo aquí esta
ley. Frente a esta ley que ha traído aquí, se presentó una
enmienda a la totalidad, que no tenía alternativa, por supuesto,
y se han presentado enmiendas parciales que son la misma
enmienda a la totalidad sin ningún contenido, porque no hay
ningún contenido en esa oposición, todo se hace para dilatar
el trámite, sin más. 

Y no contentos con esto desde las mismas trincheras del
Ayuntamiento de Palma, el Partido Popular ha recurrido ante el
Tribunal Constitucional la ley de acompañamiento a los
presupuestos, la  Ley 12/99, por lo que respecta al artículo 17
que debatimos hoy aquí y que se modificará a su vez por la
presente ley, y digo el Partido Popular, porque pese a utilizarse
la ficción procesal de que los recursos los interponen los
ayuntamientos, ficción necesaria, ayuntamientos todos de
Partido Popular, porque los demás han aceptado lo que ha
decidido la mayoría dentro de la FELIB. Y el único partido que
no tiene interés en negociar y que no acepta las decisiones de
la mayoría en la FELIB es el Partido Popular. El sistema seguido
ha sido que todos estos ayuntamientos del Partido Popular han
otorgado poderes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de
Palma, para presentar un recurso de inconstitucionalidad, y
curiosamente, digo, sin que por parte del ayuntamiento se haya
pedido a los restantes el pago solidario del gasto que supone
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tal recurso, lo cual es llamativo, ya que el Ayuntamiento de
Palma hace pagar más dinero a los no residentes en su ciudad
por utilizar un bonobús cada transporte público, pero no les
pide dinero, ni un duro, a los demás ayuntamientos por utilizar
sus servicios jurídicos para interponer recursos contra el
Gobierno, curioso y llamativo. Es más, el proyecto de ley que
hoy debatimos fue aprobado el 14 de abril del 2000, con lo cual
el Ayuntamiento de Palma sabía que la redacción de la
disposición adicional sexta, iba a ser sustituida, y pese a ello
dos meses después, el 30 de mayo, presentó el recurso, da la
impresión de que se utilizan determinadas instituciones para
hacer oposición al Gobierno. 

En cualquier caso y en esta breve intervención que me
corresponde, quisiera hacer constar que no existe ninguna
infracción de principio constitucional de autonomía municipal,
tal y como se expone textualmente en la ley que debatimos, se
dice que no estarán sujetas a las licencias, autorizaciones,
informes que contempla la Ley 8 de 1995, de 30 de marzo, de
atribución de competencias a los consells insulares, aunque
limitando el ámbito de aplicación de la norma a la materia de
residuos y siempre que en los proyectos se recoja el grado de
detalle suficiente para evaluar sus características
fundamentales. ¿Significa ese procedimiento que no importa lo
que los ayuntamientos puedan decir, o que no van a ser
escuchados? De ninguna manera, es imposible aprobar un PTP
o un PDS sin el preceptivo trámite a los ayuntamientos
afectados, los artículos 23 y 24 de la Ley de ordenación del
territorio obligan a que los ayuntamientos participen, la
disposición adicional sólo afecta a cuestiones
supramunicipales de utilidad pública que se aprueben con
participación obligada de los ayuntamientos afectados que ya
han tenido su control y que ya han tenido su control de
legalidad. Además, si tenemos en cuenta que las instalaciones
de residuos precisan una evaluación de su impacto ambiental
formulada por la Comisión Balear de Medio Ambiente, con
participación de los ayuntamientos afectados, resulta que ya
hay garantía más que suficiente. 

Se dice también que se invaden las competencias propias de
la legislación básica en materia de urbanismo, pues léase la
sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de febrero de 1998,
que dice, y se la resumo brevísimamente: que no puede
considerarse que atente contra la autonomía municipal, el que
el legislador disponga que cuando existan razones que así lo
justifiquen la intervención municipal se articule por medio de
otros procedimientos adecuados para garantizar el respeto a los
planes de ordenación urbanística. La facultad del Estado de
incidir sobre la competencia urbanística, sustituyendo la previa
licencia por un informe, se limita, y en este caso la sentencia se
refería a obras portuarias, a aquellas obras portuarias en
sentido estricto, pero no puede alcanzar otras que, aunque
realizadas en zonas de servicio o puerto, son de naturaleza
diversa y allí volveré un poco más tarde. En tales casos será de
aplicación la legislación urbanística general y en principio la
exigencia de licencia previa que corresponde por otro lado al
ayuntamiento correspondiente.

 En ese mismo sentido, sigo ilustrando en este caso la
sentencia al supremo de 25 de noviembre del 98, según la cual

la intervención municipal no tiene porque producirse en
términos de otorgamiento de licencia o autorización, pues la
singularidad del tráfico entre intereses públicos, el gestionado
por la administración pública, de ámbito superior y el
gestionado por una entidad local, puede justificar la
modulación de dichos mecanismos, de forma que la técnica de
licencia de autorización puede válidamente servirse de técnica
o técnicas distintas, cuando de su incidencia los términos de la
recepción del interés igualmente público se trata. En el informe
que se redactó para la FELIB por parte del Sr. Rafael Gómez
Terret, se reconoce expresamente también, que no puede
considerarse que se atente contra la autonomía municipal, el
que el legislador disponga cuando existan razones que lo
justifiquen que la intervención municipal se articule por medio
de otros procedimientos adecuados.

Dos cosas podemos concluir, primero que es posible la
sustitución de la licencia por la emisión del informe, y segundo
que esa posibilidad esta restringida, naturalmente a la
naturaleza de las obras, cuando existan razones que así lo
justifiquen, y en el presente caso, una adecuada planificación
del tratamiento de resíduos a nivel autonómico, es razón más
que suficiente por el ínsito interés supramunicipal que se da en
toda planificación territorial, para sustituir el trámite de la
licencia por el del informe en su momento oportuno.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista. 

Esgotat aquest debat, procedeix ara a la votació de l'esmena
2244 del Grup Parlamentari Popular.

Deman als senyors diputats  i a les senyores diputades que
votin a favor del text de l'esmena, que es posin drets, per favor.
Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra del text de
l'esmena? Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 26, vots en contra 27. En
conseqüència, queda rebutjada l'esmena.

Passam a continuació a la votació de l'article únic.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets per favor. Votam l'article únic. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Sr. Buades, no pot entrar. 

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 26 en contra. En
conseqüència, queda aprovat l'article únic.
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A la disposició derogatòria no hi ha esmenes, per tant
procedim directament a la votació.

Senyores i senyors diputats que estiguin a favor de la
disposició derogatòria, posin-se drets per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenguin? Gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 26 en contra, perdó,
26 abstencions, en conseqüència, queda aprovada la disposició
derogatòria.

A la disposició final sí s’hi manté esmena, la 2245 del Grup
Parlamentari Popular, que té un temps de cinc minuts per
defensar-la.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Partit
Popular manté aquesta esmena de modificació a la disposició
final, perquè no podia ser d'altra manera, si nosaltres mantenim
la derogació de l'article 17, aquesta llei ha estat durant deu
mesos en vigor, i nosaltres entenem que l'entrada de vigor
d'aquesta llei hauria de ser 1 de gener de l'any 2000, perquè el
que queda clar és que vostès a l'esmena que varen presentar al
projecte de pressuposts, a la llei d'acompanyament, ha estat
una esmena que els han donat carbasses, ha estat una llei que
els ha donat carbasses el mateix Consell Consultiu.

A mi m'agradaria dir de totes formes una cosa, una cosa és
el discurs que vostès fan i, aprofit que ara hi ha el president de
la comunitat autònoma aquí, una cosa és el discurs que vostès
fan i l'altra és la realitat, respecte del que creuen en els
ajuntaments, bones paraules però fets pocs. El Sr. President al
discurs del debat de l'estat d'autonomia, a la pàgina 18 del seu
discurs -té a veure amb això, sí, sí que té a veure amb això, clar
que sí-, diu “ja hem d'anar pensat en sistemes de participació
dels  ajuntaments en els ingressos de la comunitat i una
ponència parlamentaria ja té el mandat de fer-hi feina”, que ja he
dit que l'altra esmena no hi fa feina, perquè no s'ha creada i
vostè ens parla de començar a caminar cap a un camí de
participar amb els doblers de la comunitat.

Senyores i senyors diputats que formen el pacte: el
problema és que si vostès aproven aquesta llei, que
l’aprovaran, lògicament, perquè tenen majoria absoluta, el que
fan és llevar alguna cosa més als ajuntaments. Sí, sí, sí, per molt
que vulguin dir, els estan llevant alguna cosa més. Però n’hi ha
una altra que encara jo crec que és una perla millor perquè
demostri el que es diu, però realment el que es fa..., el president
marcava un pilar que fos que els nostres ciutadans s’han de
sentir segurs de cada una de les actuacions de la vida
quotidiana. Molt bé. Els veïnats dels municipis en què el Pla de
residus sòlids urbans, on es marquen polígons industrials
grossos de tractament de residus sòlids urbans, aquests
veïnats, ja no parl dels seus ajuntaments, ja no parl dels seus
ajuntaments i en parlarem a la darrera esmena dels informes que
tenen vostès, aquesta gent és  la que realment està indefensa,

així com vostès ho fan. Aquí vostès diran que quan hi ha hagut
el Pla exposat, l’haguessin anat a mirar. Ara en parlarem a l’altra
esmena, com és aquest pla, perquè el veurem als plànols i
veurem el que diu el Sr. Luciano Parejo, d’això; és a dir, vostès
fan un discurs de defensa dels interessos dels ajuntaments de
seguretat per als ciutadans, però resulta que amb aquesta llei
vostès  fan llevar competències als ajuntaments i que els
ciutadans estiguin més insegurs de les actuacions que
l’Administració, perquè creu que les ha de fer, els farà en els
seus municipis.

Per això nosaltres demanam que, per favor, votin a favor
d’aquesta esmena i que la disposició final quedi que aquesta
llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i retraurà els seus efectes a dia 1 de
gener de l’any 2000.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Grups
que vulguin intervenir? Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que el tema de fons, si és l’autonomia municipal,
n’haurem de parlar en ocasions de més relleu en aquesta
cambra, perquè la veritat és que podríem tots patir de (...) si
avui li dedicàssim massa temps, que és aquesta pèrdua del
sentit del pes de les coses. Creim que el fet que hi hagi un pla
director sectorial que -record el tema de la llei que discutim-
només serà aplicable, només serà aplicable, als projectes
prevists  expressament als instruments d’ordenació esmentats,
sempre que hi siguin recollits amb el grau de detall suficient per
avaluar-ne les característiques fonamentals. Això és el projecte
de llei, la llei que avui vot..., hem votat ja aquest article i, per
tant, voldria aclarir que els projectes estan al nivell de detall. Si
no aquesta llei (...). Senzillament estam aclarint aquest punt.

Indefensió per als veïnats. Vaja!, jo crec que un pla director,
un pla territorial té dos mesos d’informació pública, ens sembla
importantíssim, molt més que una llicència d’activitats; també
té un període d’audiència específica per als ajuntaments
afectats, que hi poden al·legar tant com vulguin; no es
qüestiona l’avaluació d’impacte ambiental que té i ha tengut, en
el cas concret de què ara parlam, el seu període específic
d’informació pública que, per cert, no hi ha hagut cap
al·legació, però en tot cas creim que els ciutadans no han de
quedar indefensos. Però tampoc enganats, tampoc enganats.
L’ajuntament no pot decidir les ubicacions, no!, perquè
moltíssimes vegades les informacions públiques enganen la
ciutadania respecte del veritable abast de decisió que té cada
ajuntament. Això ens ho hem trobat seguit seguit, seguit
seguit, amb un descrèdit de les institucions, que quan els han
hagut d’explicar quina era la seu institucional on s’havia pres
la decisió, resulta que quan s’ha mobilitzat un determinat veïnat
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s’ha trobat que la decisió de fons ja estava presa. Creim que no
hem de canviar les coses de..., o no les hem de treure de mare.

Una llicència l’activitats classificades, mira. Si les
condicions de salubritat i mediambientals compleixen la
legalitat, no (...) l’ajuntament, no absolutament res, el primer
que mira és si compleix la normativa urbanística que, ficat dins
un pla territorial, evidentment la compleix perquè el pla
territorial i els plans directors sectorials s’imposen a la
normativa municipal, Llei d’ordenació del territori, any 1987,
Partit Popular, com no podia ser d’altra manera i que nosaltres
compartim aquesta filosofia respecte del que són les
intervencions de caràcter supramunicipal. Passa absolutament
amb tots els  equipaments i passa absolutament amb totes les
legislacions de règim comparat.

El que ha succeït en aquest tema és una actuació de boicot
a una intervenció de salut pública. Creim que el que no hi pot
haver -i sempre dins les normes democràtiques, sempre dins les
regles del joc i dins les formalitats que imposa un sistema a un
estat de dret, que és el més important que hem de garantir en
aquesta cambra, sí que podem recordar aquell salus populi,
suprema lex. Realment quan parlam de salubritat, de la salut del
poble, de l’interès general, creim que hi hem de posar tots els
requisits al nostre abast.

No és comprensible aquesta animadversió, aquesta situació
de desconfiança respecte de com actuaran els que executen els
plans insulars quan ha estat una decisió del pla director de
residus sòlids insularitzar tot el servei i posar-lo en mans d’una
administració pública, que aquesta sí era una decisió
políticament molt important i que atemptava o que anava
realment laminant l’autonomia municipal. Recordam la distinta
sensibilitat municipalista del Partit Popular; quan?, quan fan els
hotels, ens du una llei que no diu que el consell insular o la
comunitat autònoma donarà permís d’activitats classificades als
hotels, no, la dóna ex lege, la dóna directament. Diu la llei:
“Tota aquesta gent ja té llicència d’activitats classificades”.
Informació pública, zero. Audiència als  ajuntaments, zero. Una
inspecció, una sola inspecció, zero. Mesures correctores, zero.
Qualque mirada per veure si realment compleix qualque pla de
modernització, qualque element de..., zero. 

Ara no parlam d’això, parlam del fet que hi ha un pla,
s’exposa, si els projectes tenen el seu suficient grau de detall,
tothom els  pot consultar, tothom pot al·legar i l’únic que es diu
és que amb un sol tràmit, i jo també crec que l’eficàcia en
aquests temes ens hauria  d’acompanyar, perquè a vegades els
que volem molta participació i els que volem molta
transparència tenim un handicap, que hem de saber combinar
els dos principis, que és com s’allarga en el temps la solució de
problemes dels ciutadans de primer ordre. A Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, el tema de residus ho és, és un
tema que s’ha deixat de la mà de Déu durant anys, que no s’ha
arribat a posar fil a l’agulla, que hi ha hagut unes intervencions
antiinstitucionals  perquè no fos possible l’entesa i la solució
del problema, i per tant ara urgeix actuar. Urgeix escoltant,
urgeix amb tots els informes, urgeix passant per la Comissió
Balear de Medi Ambient i passant per tots els informes sanitaris

i mediambientals, però no enredant la troca i embullant el
ciutadà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidentes. Señoras y señores diputados, con
toda brevedad, puesto que lo que estamos debatiendo en este
momento es una enmienda referida a la disposición final
sobre..., lo que se está discutiendo en concreto es si esta ley
debe de entrar en vigor el día 1 de enero del 2000, o sea, hace
unos cuantos meses, o al día siguiente de su publicación. Esto
es exactamente lo que es objeto de debate, y realmente pues se
suele decir y oímos comentar que una palabra del legislador a
veces puede destruir una biblioteca jurídica, pero es que lo que
se ha dicho aquí puede incendiarlas todas ex lege,
automáticamente, porque se ha dicho aquí que la retroactividad
da más seguridad, la retroactividad da más seguridad, que es
más seguro aprobar que esta ley sea retroactiva el 1 de enero
del 2000 a que entre en vigor al día siguiente de su
cumplimiento. Creo que los propios términos, las propias caras
de asombro del portavoz que así lo ha dicho sirve para darse
cuenta de lo que ha dicho y espero que recapacitará a la hora
de la votación y el sentido común se impondrá.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.

Procedeix ara a votar l’esmena 2245 presentada pel Grup
Popular i debatuda, tractada en aquest debat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’esmena,
posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats  que votin en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor i 31 en contra. En
conseqüència queda rebutjada d’esmena. 

Per tant, passam a la votació de la disposició final.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
disposició final, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats  que votin en contra, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Gràcies. Resultat de la votació: 31 vots a favor, 25 en contra.
En conseqüència queda aprovada la disposició final.
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A l’exposició de motius es manté una esmena del Partit
Popular, la 2243. El seu portaveu, Sr. Font, té la paraula per
defensar-la.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo també tenc ganes d’anar a dinar,
però hi anirem quan acabi això, si vostè no ens mana més
feines.

Senyores i senyors diputats, mirin, la planificació és una
foto fixa. No sé si hi estan d’acord. Idò hi haurien d’estar. En
canvi, la llicència d’activitat és una cosa que vostès poden fer
seguiment tota la vida per si s’insubordinen quan fan l’activitat
en el lloc, i això és que allò que els  ajuntaments no podran fer.
Una vegada que vostès hagin donat, si d’aquí a tres anys
s’insubordinen no podrem entrar. Això és una de les principals
coses  que ens han llevat. O quan un ajuntament dóna una
llicència d’activitat a un establiment, de funcionament, que ha
passat tots els tràmits, maldament sigui OK el dia que se li doni,
si d’aquí a dos anys es desbarata, no és ver que hi pot entrar a
actuar? Molt bé; en això els ajuntaments no hi podran entrar,
haurà d’entrar sempre el Govern. I qui creu que està més a prop
dels ciutadans, del poble?, el Govern, el consell o realment els
regidors responsables, o regidores, de cada ajuntament?, amb
els  seus tècnics per poder controlar l’activitat, si realment es
desenvolupa en les condicions amb què un dia es va atorgar la
llicència de funcionament? Jo ho entenc, que hi hagi gent que
no pugui entendre això, però no ho puc entendre per part
d’algú que seu als bancs d’aquests govern, perquè o ha estat
regidor, o ha estat batle.

Aquesta esmena que nosaltres mantenim, el Grup Popular,
a l’exposició de motius és una esmena que allò que els hauria
de quedar, a vostès, i per això nosaltres plantejam una altra
exposició de motius, que vostès, quan de qualque forma lleven
importància que els ajuntaments del Partit Popular s’hagin
posat d’acord..., i alerta!, quan s’han posat d’acord representen
la majoria absoluta dels ciutadans de Balears, alerta quan
vostès  parlen d’això! Vostès són legítims i tenen majoria
absoluta, però la legitimitat de la majoria de ciutadans de
Balears, també la representen aquests ajuntaments del Partit
Popular. O quan no els  va bé a vostès la mesura, o el compte,
escainen? Aquesta gent ha fet el que tocava fer: han plantejat
conflicte de competència i després, el Consell Consultiu de tots
els  ciutadans de Balears, els ha donat, a vostès, carabasses,
perquè vostès, Sr. Garcías, quan va presentar la modificació
aquí a la Llei d’acompanyament de pressuposts, no varen venir
amb un informe del Consell Consultiu, si no hagués estat
perquè se varen juntar tots els  ajuntaments del Partit Popular;
perquè no, no estam empegueïts d’haver exercit un dret que
tenim, i que el Consell Consultiu els ha donat carabasses,
vostès encara estarien aquí defensant la modificació que varen
fer en el mes de desembre.

Però no acaba aquí. El Consell Consultiu, carabasses. El Sr.
Rafael Gómez Ferrer, carabasses. El Sr. Jesús González Pérez -no
està comanat per vostè aquest, per l’Ajuntament de Palma-
carabasses. I el Sr. Luciano Parejo, carabasses al primer
projecte, -aquest que vostè, Sr. Diéguez, deia que tan feliç  se

sentia de defensar-lo, via esmena i que era constitucional- que
ha dit que és inconstitucional, que ho ha dit i que vostès
tornen enrere, perquè avui discutim això: hem tornat enrere; els
diu clarament que “los instrumentos de ordenación territorial
deben recoger, en efecto, y caso a caso, en función de
proyectos concretos y sólo si estos tienen interés
supramunicipal, las características de las actividades que
prevea, con el grado de detalle preciso para hacer posible su
evaluación”. 

Molt bé; vostès, membres del Govern, Sr. President, fan un
consell de govern al febrer, no sé si és dia 18, o dia 8 de febrer,
i aproven un pla director sectorial per a la gestió dels residus
sòlids urbans de Mallorca. El Sr. Parejo diu que podria ser
correcte sempre que hi hagi un grau de detall de les coses que
es faran allà. Perfecte, anem aquí, anem a veure què han fet
vostès, és a dir, anem a donar per fet allò que el Sr. Parejo diu.
Vostès tenen això que ara està aprovat i ha estat a exposició
pública, tota una sèrie de plànols. En aquests plànols, per
exemple n’hi ha un, aquí, que és aquest d’aquí que és la zona
que afecta Son Reus i que hi ha la part que agafa al poble de
Bunyola, la zona de Palmanyola. Diu: “Instal·lacions del
tractament de residus urbans. Plataforma de descàrrega. Fossat.
Classificacions i molins, metanització, (...)”, pum, pum, tots
anunciats. I és un plànol cadastral, 1-15.000. Em vol dir els
ciutadans, durant aquest mes, on realment han pogut veure el
detall de com seran les xemeneies, les fums o les naus d’aquest
lloc? El que diu el Sr. Luciano Parejo tampoc no ho compleixen.
No, no, no n’hi ha d’altre, Sr. President, li ho puc donar, això
ens ho han fet arribar vostès, no n’hi ha cap de plànol. La
metanització, això pot fer un... paff!

(Rialles)

No, no, no. Potser no està bé el que acab de fer, però és així,
i els ciutadans que estan a un quilòmetre estan preocupats. On
és que vostès detallen això? M’ho diguin, perquè si hi és el Sr.
Luciano Parejo els diria que no és inconstitucional, però com
que no hi és, els diu: “Alerta, han d’estar detallats”. 

El Sr. Diéguez s’espanta perquè jo no som un jurista, ni molt
manco ho vull ser. Som com som, som en Jaume Font i Barceló
i mir de fer el millor que sé, però el que li puc dir és que entenc
com afectarà els ajuntaments d’aquesta terra. Ho entenc.
Vostès es troben amb suspensos un rera l’altre.

Diu el Sr. Alorda que ells no surten de la legalitat, o de la
llei, no sé exactament com m’ho ha dit. És a dir, no estan fora de
les regles. Miri, estan fora de les regles, Sr. Alorda, aquí no hi
ha allò que els informes que vostès comanen els diuen, estan
fora de les regles, amb la qual cosa aquest govern, ja ho he dit
abans, ens té acostumats a una sèrie de plantejaments cap als
ajuntaments, que jo confii que canviaran, confii que canviaran,
que després no duen endavant.

Al final, què tenim? Tenim una llei...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’anar acabant.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Tenim una llei, la que vàrem
aprovar el mes de desembre, amb la Llei d’acompanyament, al
Constitucional. Després, per altra part, tenim una altra llei que
ara el Govern se n’adona i la modifica, i nosaltres els anunciam
que aquesta modificació ja veurà com tampoc no anirà bé,
perquè lògicament els ajuntaments tornaran a mirar de plantejar
una altra vegada posar davant el Constitucional la qüestió amb
què ens trobam, que ens deixen vostès indefensos. 

Nosaltres els proposam una altra cosa: a mi em sembla bé
que vostès vulguin dur endavant aquest pla de residus sòlids
urbans. Aquest pla és el pla que membres d’aquest grup varen
estar la passada legislatura i el varen deixar ben avançat, amb
una condició, que Els Verds varen dir “fora tercer forn”;
perfecte, ho acceptam, fora el tercer forn. Sí, està molt semblant
aquest pla amb la feina que varen fer el consell i el Govern en
moltes coses, i no ho neg, això del consell, la qual cosa vol dir
que s’anava per un consens. El que nosaltres no haguéssim fet
mai és el que vostès es varen atrevir a fer amb la Llei
d’acompanyament: la modificació perquè els ajuntaments
realment no puguin exercir les seves feines i competències.
Tanmateix ho hauran de tornar enrere, això.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President. Tanmateix ho hauran de tornar enrere.
Jo els demanaria que realment s’aturassin i ens possàssim
d’acord perquè estam molt a prop per posar-nos d’acord en
aquest sentit. Són vostès, els que no volen consens, són
vostès els que ho demostren cada vegada. Falta molt poc.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font en nom del Grup Popular. Grups que
vulguin intervenir? Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. He escoltat el president perquè va
amb nosaltres, és diputat del grup que dóna suport al Govern.

Bé, començaré pel final. El projecte que varen deixar
avançat. Deu anys per avançar, Sr. Font. El varen deixar
avançat?, el varen deixar dins un calaix, ens varen dir cada dia
que l’endemà el treurien. Varen estar fent feina durant mesos?,
durant anys, vàrem estar sis anys demanant aquest pla, el
vàrem estar demanant gairebé com no es toca demanar a una
institució per no humiliar-se, i no hi va haver manera, i ens
deien que sí, està fet, i que estava tot pactat; és vera, estava tot

pactat però no arribava a publicar-se, mai, mai, i s’hi recreaven,
que no hi havia manera de resoldre residus, com s’hi recreaven!
Realment el que ha passat a Son Reus fa empegueir qualsevol
gestor públic, els que ho gestionàvem, però confii que també
els  que eren els màxims responsables de la impossibilitat de
moure una sola passa, i els obcecats, els únics de tot Europa
obcecats  en el fet que l’única fórmula de tractament de residus
havia de ser la incineració en massa, els únics obcecats, i
anaven dient: “No, també farem quatre iglús...”, però obcecats
que el pla, el que hi havia publicat, només incineració. No hi va
haver forma humana que canviassin això: ni apel·lacions a tota
la convivència, a tots els consensos. Res, res de res.

Ens diu vostè que els ajuntaments podrien anar més tard a
veure si es compleixen les mesures correctores. Jo els anim, jo
el anim que vagin a veure totes les activitats classificades que
hi ha al nostre país i que mirin com estan en cap moment, i no
els  faré gestos perquè, veient com li ha anat, a vostè, la
teatralització que fa a les seves intervencions, voldria tenir més
futur en aquest sentit i miraré de ser més discret..., 

(Rialles)

...però crec que tots estam bastant preocupats per una certa
manca de diligència amb aquest sentit. Però hi vagin; ara,
començar per allà on hi ha un gestor públic, jo no començaria
ben bé per aquí, ni a les presons, ni a la Guàrdia Civil, no
començaria a mirar aquí, que hi hauria molt a cercar per tot, però
bé, si ja hi ha un gestor públic que ho mira, que passa per
Comissió Balear de Medi Ambient, que passa per tots els
informes i hi ha qualcú que respon políticament, triat sempre
pels  ciutadans, jo no començaria per aquí. Comencin a fer feina
i potser ens trobarem que els especialistes municipals són els
més capacitats per fer aquesta inversió i potser ens ho
plantejarem. Avui no és així, encara, desgraciadament. Tant de
bo que sigui així. Jo l’anim a trobar-nos-hi quan arribin a aquest
punt.

Sí, senyor, tenim molta, molta sensibilitat municipal. Molts
hem passat pels ajuntaments, molts, i sabem que ningú no vol
un abocar a ca seva. No (...), ningú, i sabem que els
ajuntaments, els batles, els regidors, ens diuen: “Solucionau-ho
vosaltres, això ha de ser suprainsular. Escoltau, mobilitzau, jo
diré que no, però resoleu-ho d’una manera racional; ara, no
pretengueu mai que jo digui que el vull en el meu municipi”,
perquè ningú no vol un abocador al seu municipi. Potser Sa
Pobla sí, potser és l’únic, però els altres jo li assegur que no el
volen, i per tant diuen que si això és supramunicipal, “arreglau-
ho vosaltres”. Ara, amb totes les participacions públiques, amb
totes les al·legacions, (...) totes les audiències.

I em diu vostè un plànol. Jo no sé aquest plànol..., deu ser
la fotocòpia que li enviaren, però vostè vagi, com fa a
informacions públiques, vagi allà on és la informació al públic.
Són projectes bàsics, que hi ha, Sr. Font; els projectes bàsics
estaven a informació pública a la Conselleria de Medi Ambient
del Consell Insular de Mallorca i estaven..., que de tota manera
no és el debat d’avui, no és el debat d’avui, perquè si no
estaven en aquest nivell no formen part d’aquesta llei. Aquesta
llei -li tornaria a llegir; justament he deixat els papers allà per no
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venir amb tant de volum com vostè- diu: “Si estan redactats
amb el suficient nivell de detall”. No hi estan? Tot això que
vostè ha dit ja no és d’obligació en aquesta llei. Hi estan?, hi
estan, però no s’envia a tots els parlamentaris o a tothom;
s’envia un extracte i els vas a mirar. El Pla director de pedreres
no és extractet que se’ns va donar, hi havia tres prestatgeries
d’informació i d’anàlisi, de papers, de documents que estaven
a informació pública. Clar, si un es dedica només a mirar el que
li han enviat, potser sí, però jo li puc assegurar que hi havia
més documents, que els projectes bàsics han estat exposats al
públic per l’AIA i no hi ha hagut al·legacions. 

I en tot cas no passi ànsia, que hi ha requisits. Els consells
insulars tenen oposicions, els consells insulars tenen fórmules
de crítica i de control que vostè o el seu grup i tots els
ciutadans podran exercir perquè són administracions. Els hotels
no hi ha hagut manera, els hotels no hi ha hagut manera, els
hotels  tenen llicència i ni els consells, ni la Comissió Insular
d’activitats classificades, l’òrgan especialitzat en la matèria, que
sí, que veu els plans, els ajuntaments, els ciutadans, no han
pogut mirar res ni analitzar les mesures correctores, i gràcies
que varen ser els hotels, perquè es demanava tot.

En qualsevol cas jo el que crec és que nosaltres no hem
reconegut que la llei que ha donat peu al pla director estigués
malament. El que diu què és constitucional i què no ho és són
dos: aquest parlament quan aprova una llei i el Tribunal
Constitucional quan (...), tota la resta són parers, i sobretot,
evidentment, sotmesos a millor opinió en dret. Aquest
parlament quan parla diu que tot el que diu és constitucional,
i això va a missa, i l’únic que pot dir el contrari no és vostè, que
no està autoritzat, és un parer, vostè té un parer, però no pot dir
és que és inconstitucional, pot dir el seu parer. L’únic que pot
dir que és inconstitucional, i ho veurem -és la primera vegada
que s’hi du perquè és la primera vegada que s’hi pot dur i
voldria que s’hi haguessin posat per una cosa que tengués més
relleu, però encantats- ja veurem què diu el Tribunal
Constitucional.

És una llàstima no haver-hi duit el tema dels residus, perquè
haver-hi duit el d’activitats classificades, que és un tema jurídic
perquè no hi pot haver més control que el jurídic, i no anar-hi
el tema del tractament de residus, francament ens sorprèn, però
bé, ho deixarem així.

(...) no ens faci que la gent està preocupada de la
metanització, que la gent està preocupada de les coses que fan
pum! Per favor, Sr. Font, en tenim 30, els consells, el Govern,
tendran prou sensibilitat de les coses que fan pum! perquè en
aquest país no en facin. No es pensi que els únics que no són,
són els ajuntaments, que també creim que els ajuntaments ho
tendran present. Jo crec que només els nins s’espanten de la
seva cara quan ells mateixos s’han embatumat. No s’espanti
vostè del monstre que tot sol s’ha creat.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, con
toda brevedad y simplemente para recordar dónde estamos,
estamos en el debate de la exposición de motivos, aunque se
haya disimulado fuertemente hasta el momento. A esta altura
del debate se nos saca el tema de los informes. Se nos podría
haber sacado en cualquier otro punto; se nos saca aquí el tema
de los informes. No tengo tiempo para rebatir todos los
informes y volver a entrar en las discusiones que hemos
entrado tantas veces; ya sería la cuarta vez que entraríamos en
la misma discusión. 

De los informes sí que le quería decir una cosa. Mire, hace
unos cuantos años, en la época de Luís XVI, se aburrían mucho
en la corte y contrataban de vez en cuando oradores,
predicadores, para que les distrajeran. Un día contrataron a uno
que dió una magnífica charla para demostrar la existencia de
Dios. Cuando acabó la charla fue aplaudido con gran
entusiasmo por toda la gente; tan orgulloso estaba de su éxito
que el predicador dijo: “Y mañana, si su majestad quiere,
demostraré que Dios no existe”. Es decir, los informes le
pueden decir un día una cosa y le pueden decir otra cosa. No,
no, no... (...) un predicador y su majestad le guillotinó al día
siguiente por tal atrevimiento, pero en fin...

(Remor de veus)

Hay informes para unos, informes para otros. Yo le he
estado diciendo aquí y razonando sobre sentencias, le he
estado razonando sobre sentencias y no sobre informes, y
podíamos seguir razonando sobre sentencias, que hay muchas
en el mismo  sentido que le he estado indicando hasta ahora,
pero va a ser inútil, va ser esfuerzo inútil, y como hemos dicho
en otro momento el esfuerzo inútil siempre produce melancolía
y la hemos de evitar, y más a estas alturas.

Nunca han estado dispuestos al consenso, nunca. Nos
podríamos haber ahorrado perfectamente todo este trámite. En
diciembre aquí, desde esta misma tribuna, les propuse
exactamente esta misma redacción, exactamente la misma
redacción, se la propuse, con una transaccional; dije: “Podemos
hacerlo así, si les parece bien”, y me dijeron que no. ¿Por qué?
Porque sabían que así se alargaba el trámite; podrían poner una
enmienda a la totalidad, luego esa enmienda a la totalidad
hacerla a trocitos para hacer enmiendas parciales y luego a lo
mejor, llegados aquí, al último momento del debate, en la última
oportunidad y en la última intervención, sacar una enmienda
más a ver si podemos alargar el asunto, como se ha hecho ya de
forma inusual en la ley que antes hemos visto. Podríamos haber
tenido consenso en diciembre, tuvimos un consenso con la
FELIB, un consenso amplio con la Federación, de ese consenso
se han desmarcado siempre, y por eso digo que no podemos
hacer esto por consenso, porque ustedes no quieren.
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Si me permiten la licencia y para terminar, siempre estamos
igual, siempre estamos con grandes dificultades para llegar a
solucionar los más importantes temas que tiene nuestra
comunidad. Siempre negativo, nunca positivo, el Partido
Popular, siempre negativo.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.

Substanciat aquest debat, procedirem a la votació de
l’esmena 2243 presentada pel Grup Popular.

Senyores i senyors diputats  que votin a favor de l’esmena,
posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 21 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada l’esmena.

Votam, per acabar, l’exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l’exposició
de motius, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 21 en contra. En
conseqüència, queda aprovada l’exposició de motius.

Substanciat el debat i com a conseqüència del resultat de
les votacions, aquesta presidència proclama que queda
aprovada la Llei de modificació de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública i econòmiques.

V.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre
incompatibilitats dels Hbles. Srs. Diputats Josep Juan i
Cardona, Francesc Jesús Fiol i Amengual i de l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer.

I passam al darrer punt, i breu, de l’ordre del dia d’avui, que
és l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, que eleva
al Ple de la Cambra, en compliment de l’establert a l’article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, sobre les
incompatibilitats dels diputats, en aquest cas de l’Hble. Sra.
Aina Castillo Ferrer, l’Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual, i
l’Hble. Sr. Josep Juan i Cardona.

El secretari primer de la Cambra procedirà a llegir l’informe.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en reunió
mantinguda el dia 26 de setembre del 2000, ha estudiat les
declaracions presentades pels diputats Hble. Sra. Aina Castillo
i Ferrer, Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual i Hble. Sr. Josep
Juan i Cardona, a l’efecte de donar compliment al que disposa
l’apartat segon de l’article setè del Reglament de la Cambra
referent a l’examen d’incompatibilitats. 

L’examen s’ha fet atès el que estableixen els articles 5 de la
Llei 8/86, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, modificada per les lleis 4/95, de
21 de març, 5/95, de 22 de març, i 9/97, de 22 de desembre, i els
apartats  2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de
juny, del règim electoral general, modificada per les lleis
orgàniques 1/87, de 2 d’abril; 8/91, de 13 de març; 6/92, de 2 de
novembre; 13/94, de 30 de març; 3/95, de 23 de març; 10/95, de
23 de novembre; 1/97, de 30 de maig; 3/98, de 15 de juny; i la
8/99, de 21 d’abril.

Atesa la normativa abans relacionada, aquesta comissió
resol informar la Cambra que els diputats no estan subjectes a
cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del seu càrrec.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari Primer. La Cambra mostra la
seva conformitat amb aquest informe?

Idò mostrada la conformitat s’esgota aquest punt i s’aixeca
la sessió. Moltes gràcies.
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