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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
plenària del dia d’avui, i començarem com és habitual amb el
torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1517/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de salubritat de l'hostal "Sayonara".

La primera és la 1517, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de salubritat a l’hostal “Sayonara”. El Sr. Fiol
té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Sanitat, llegírem fa unes setmanes que l’hostal
“Sayonara” es trobava en unes condicions molt dolentes de
salubritat. Vàrem llegir amb posterioritat una carta signada per
la consellera, publicada en el Diari de Mallorca de dia 21 de
març, on donava explicacions, en part, i molt especialment
respecte a una qüestió judicial respecte a aquesta propietat,

que és seva, personal, però posteriorment el dia 21 de març, en
el mateix Diari de Mallorca, un ciutadà negava aquestes
explicacions de la consellera i deia que efectivament aquest és
un “reducto -cit literalment- de basuras, ratas e intermitentes
‘ocupas’”.

Per tant li deman, Sra. Consellera de Sanitat, màxima
responsable de la nostra comunitat en matèria de salubritat
pública, quines mesures pensa prendre. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, en primer lloc
demanar que la pregunta és quines mesures pensa prendre la
Conselleria de Sanitat, no la Sra. Aina Salom. Jo crec que ens
hem de remetre al que vostè va demanar. Aleshores, com a
conselleria li he de dir, Sr. Fiol, que els aspectes legals sobre
competències de la Conselleria de Sanitat i Consum en matèria
de salubritat són, en primer lloc i d’acord amb la Llei 7/1985,
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sobre bases de règim local, article 25, deixa ben clar que són els
municipis els que exerceixen les funcions de seguretat en llocs
públics, així com aplicar les competències en temes d’ordenació,
gestió en disciplines urbanístiques, la protecció del medi
ambient, la protecció de la salubritat pública.

Per altra part, també recordar-li que la Llei general de sanitat
en el seu capítol tercer, article 42, especifica totes les
competències de les corporacions locals: control sanitari,
control industrial, habitatge, aliments i d’altres.

Per tot el que li he expressat, Sr. Fiol, aquesta conselleria
espera que l’Ajuntament de Palma prengui les determinacions
que li corresponguin d’acord amb tot el que li he expressat
abans. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè no pot deslligar
la seva condició particular de la seva condició de consellera
d’una forma tan ràpida com ha fet avui aquí. Naturalment
l’Ajuntament de Palma ha fet ja alguna cosa sobre aquesta
qüestió, i en qualsevol cas té classificat com a habitatge
unifamiliar aquest hostal, i aquesta per ventura és -per ventura,
dic, perquè jo no ho sé- la qüestió de fons, les ganes que pugui
ser classificat com a plurifamiliar, que la puguin dir a vostè a
mantenir litigis amb l’Ajuntament de Palma.

Jo no conec el plet i no m’interessa en absolut. El que passa
és que això convida la Cambra a una petita reflexió respecte a
les dues esquerres que hi ha en aquest país. Hi ha l’esquerra
versió oficial, hi ha l’esquerra de la ciutat habitable, hi ha
l’esquerra del creixement sostenible, hi ha l’esquerra de
l’ecologisme, hi ha l’esquerra dels formosos paisatges ben
cuidats, però llavors hi ha l’esquerra de veres, eh?, llavors hi ha
l’esquerra de veres, que quan es tracta de repartir, “en parlar de
mi no riuen, i allò meu és qüestió distinta”, per un costat. I per
l’altre hi ha l’esquerra de la KGB, que interroga els funcionaris
i no els deixa ni viure, com diria aquell. I llavors hi ha els
diputats  que no deixen parlar els altres diputats i fan renou
quan parlen.

(Rialles)  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vostè
diu que veu no sé quantes esquerres. El que nosaltres veim és
una dreta que aquests dies s’ha retratat ella tota soleta quan
s’ha aixecat de la Comissió del cas Formentera i quan no sabe,

no responde sobre el cas Mapau. Això és la veritable dreta, això
és el que veim tots els ciutadans i les ciutadanes corrents. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.2) Pregunta RGE núm. 1518/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió del Teatre Principal de Maó.

Passam a la pregunta número 2, 1518, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió del Teatre Principal de Maó. El Sr.
Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. En els pressupostos de l’any 2001 de
la Conselleria d’Educació i Cultura hi ha una partida de 10
milions de pessetes per ajudar a la gestió del Teatre Principal
d’Inca, i també per a la promoció dels artistes de la comarca. La
nostra pregunta va en aquest sentit. Volem saber si es
tractarà..., si el Teatre Principal de Maó tendrà el mateix
tractament a partir d’enguany, ja que se’n preveu la inauguració
devers el juny i per tal d’evitar un cert greuge comparatiu que
nosaltres pensam que es produeix clarament.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, en el pressupost de l’any 2001 no hi ha cap partida
habilitada per al Teatre Principal de Maó, i en aquest moment
no estic en condicions de saber si l’any 2001 hi haurà cap
aportació, perquè, com sembla que li digueren a la Comissió de
Cultura, estam a l’espera de saber què vol, què demana el titular
del teatre de Maó, que és l’ajuntament, amb el qual jo he tengut
alguna conversa però que no s’ha concretat en res. Per tant
estam a l’espera, i en qualsevol cas, si hi ha alguna partida anirà
lligada a les competències pròpies de la Conselleria d’Educació
i Cultura, que és foment dels intercanvis culturals entre les Illes
i projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

Respecte als exemples que posava no són exemples vàlids.
Els 10 milions de pessetes que consta en els pressupostos de
l’any 2000 per al Teatre Principal d’Inca són un altre termini
d’un compromís assumit l’any 98 per l’anterior govern
d’inversió per compra de l’edifici del Teatre Principal d’Inca, i
nosaltres, com a bon govern, feim compliment dels
compromisos assumits pel Govern anterior.
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D’altra banda, Sr. Gornés, recordem que també hi ha un fet
que no podem obviar, i és que el Teatre Principal de Menorca,
de Maó concretament, ha tengut uns quants centenars de
milions de pessetes per a la seva restauració; en canvi el Teatre
Principal d’Inca encara no ha iniciat, malauradament, aquest
camí perquè no ha estat objecte d’atenció dins l’1% cultural
que ha distribuït el Govern de l’Estat. En qualsevol cas el
Govern està disposat a col·laborar amb el Teatre Principal de
Maó a partir de les converses que s’estableixin i de les
concrecions que s’estableixin per part de l’ajuntament i d’acord
de les nostres competències en cultura.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Cultura i Educació. Sr. Gornés, té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sembla que no estam parlant del
mateix. Em sembla molt bé que el Teatre Principal d’Inca rebi 10
milions de pessetes, segons el que diu la memòria dels
pressupostos, purament per a gestió. Si és per una altra cosa jo
pens que el que hauríem d’haver dit vostès en aquesta memòria
és que són 10 milions per a inversió. Llavors aquest diputat no
haguera dit res, però com que diu clarament que és per a gestió
i per promocionar els artistes de la comarca d’Inca, idò jo pens
que el Teatre Principal de Maó ha de rebre com a mínim un
tractament equitatiu.

Respecte al que vol o deixi de voler l’Ajuntament de Maó,
jo estic seguríssim que l’Ajuntament de Maó està encantat i
esperant que vostès donin la passa per tal de rebre el mateix
tractament, com dic, equitatiu respecte a aquesta iniciativa ja
empresa.

Per altra banda vull dir també que em sembla que hi ha una
certa falta de previsió que vostè ara digui que no hi ha partida
pressupostària  per a enguany quan sabem positivament,
perquè el Govern ha d’estar puntualment informat d’açò, que el
Teatre Principal de Maó estarà inaugurat cap al juny, i tindrem
sis  mesos de funcionament actiu en el qual la participació del
Govern està “en la”. Jo pens que és del tot interessant i molt
important que el Govern s’impliqui directament en la gestió
d’aquest teatre perquè sap positivament el conseller que estam
parlant d’un teatre d’abast interinsular respecte a la
programació que té prevista posar en marxa, com respecte a la
història teatral, cultural, musical, lírica, de tot tipus, que ha
tingut ja aquesta important institució. Fugir d’aquesta
responsabilitat em sembla greu, com a mínim greu.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d’Educació i Cultura, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, el batle de Maó no és
vostè, és el Sr. Artur Bagur. Per tant jo crec que un mínim
respecte a la seva condició de batle exigeix que esperem que
sigui ell qui mogui peça i plantegi a la conselleria exactament
quins són els seus plantejaments i els seus punts de vista.

Respecte als 10 milions dedicats al Teatre Principal d’Inca,
es paguen d’acord amb el conveni que va firmar el Govern
anterior l’any 98. Per tant aquest govern no fa res més que
complir un manament de pagament a tres o quatre anys que va
assumir l’anterior govern. Per tant, no mescli ous amb caragols,
que no tenen res a veure una cosa amb l’altra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.3) Pregunta RGE núm. 1520/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conservació de la xarxa de carreteres de Menorca.

Passam a la pregunta número 3, que és la 1520, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conservació de la xarxa de
carreteres de Menorca. El Sr. Huguet Sintes té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, la pregunta és clara: Quines obres de
conservació de la xarxa de carreteres de Menorca pensa
contractar el Govern abans de la transferència d’aquesta
competència al consell insular? Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament la pregunta és clara, però la resposta difícilment
pot ser tan clara, perquè em posa com a data límit la data de la
transferència de carreteres, i això ja depèn un poc del tràmit
parlamentari, que no està en la meva mà. En tot cas li puc dir
que en aquest moment en conservació ja està en marxa la
millora de la corba es Cabrer de Ferreries; també està en marxa
l’expedient perquè s’iniciï abans de l’estiu la reposició de ferm
de la carretera de Fornells, i també tenim entre les nostres
previsions la reposició de ferm d’es Mercadal a Fornells, el de
la carretera de Santa Galdana, i després ja..., són les més
urgents  que diguéssim que tenim com a conservació en aquest
moment. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Huguet
Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Vostè, que com a mínim els caps de
setmana hi circula, sap que estan molt malament els ferms
d’aquestes carreteres, perquè..., bé, hi ha molt de trànsit, potser
hi ha hagut una època, sobretot, des del canvi de govern que
no s’ha fet massa inversió, l’any passat crec que es van invertir
25 milions de pessetes en la rotonda de l’aeroport, es va
continuar qualque coseta de la pujada de Maó, però realment
no es va fer res, no es va contractar res, vostè ho sap, i ara no
em dóna massa esperances, perquè la corba de Cabrer de
Ferreries és una millora, però molt petita; la reposició d’aquest
asfalt a la carretera de Fornells és una cosa també molt temporal
perquè tots sabem ben cert que enguany es començaran les
obres, i la de Mercadal a Fornells jo crec que hauria d’estar feta.

Però és que n’hi ha més. Vostè sap que per anar a es
Migjorn tant des de Ferreries com des d’Alaior estan en unes
condicions..., és a dir, el Govern anterior va fer el primer tram de
la carretera general fins a la cruïlla d’es Mercadal al Migjorn, hi
ha la de Sant Lluís, hi ha el revolt de Punta Prima... És a dir, res,
Sr. Conseller, de tot açò està a punt d’aquests projectes per
poder-los contractar en el termini de dos o tres mesos que
pugui durar la tramitació de la Llei de transferència als consells?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’Obres Públiques
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, home!,
l’any anterior s’ha fet allò de la carretera de Cavalleria, s’han fet
una sèrie d’arranjaments a les mateixes carreteres d’Es Migjorn
a Ferreries d’acord amb el TRAME, que va fer un llistat que
s’ha complert pràcticament tot aquest llistat que va presentar
el TRAME, i que vertaderament estan agraïts perquè
consideraven que no se’ls havia fet cas durant aquests darrers
anys, i estic parlant dels darrers anys bastant enrere.

La llàstima és que aquestes coses que vostè diu que eren
petites, com és el revolt de Ferreries, que és una cosa perillosa
des de fa anys i anys i anys i anys i no s’havia fet. Miri, idò ara
es fa.

Quant a coses que vostè m’ha mencionat, com que em fa
una pregunta després estan incloses a la resposta posterior. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori.

I.4) Pregunta RGE núm. 1521/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obres de nova construcció a la xarxa de carreteres de
Menorca.

Passam a la pregunta número 4, 1521, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Cristóbal Huguet Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de nova construcció a la xarxa de
carreteres de Menorca. El Sr. Huguet Sintes té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Com pot pensar, és degut a la
limitació del temps que he dividit en dues aquesta pregunta que
potser haguera pogut ser una. Però així podrem saber, perquè
jo confii que aquí la relació serà llarga, totes les obres que
contractarà de nova construcció abans de transferir les
competències al consell.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d’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, aquí n’hi
ha unes que ha mencionat vostè a l’anterior pregunta, que és
la intersecció de Punta Prima que ja està en fase de
contractació, el segon tram d’accés a es Migjorn, i també s’està
preparant el projecte del pont de Cala Galdana que vostè sap
que està en una situació molt dolenta, i també un pas inferior en
el pas de la variant de l’Ajuntament de Mercadal. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Ordenació del Territori. Sr. Huguet
Sintes, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Jo he de concloure dues coses. La primera
que, encara que no ho ha dit clar, sí que contractarà aquestes
obres de manera immediata, és a dir, la cruïlla de Punta Prima, el
segon tram d’es Migjorn venint de la carretera general, la
carretera de Cala Galdana. Bé.

I de Maó a Sant Lluís, Sr. Conseller, no hi ha projecte?, es
transferirà sense projecte, dins el paquet? Es Castell, l’accés
d’es Castell amb la connexió a la xarxa...? És a dir, hi ha qualque
cosa d’aquestes coses o realment ens hem de creure que es
transferiran les carreteres pràcticament tan malament com estan
i amb molts de problemes per al consell per poder-les abordar?,
perquè com vostè sap l’únic que hi van són doblers, però no hi
ha plantilla; no hi ha més que competències i doblers però no
hi ha qui pugui abordar els projectes.
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Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Conseller d’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, jo li he
fet un llistat que és el més possibilista amb el període en què
ens movem abans de les transferències. En tot cas, si tot açò
que jo he dit  es fa, vertaderament el consell insular trobarà les
carreteres amb molt millor estat del que jo em vaig trobar.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.5) Pregunta RGE núm. 1318/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació completa de barreres arquitectòniques.

Pregunta cinquena, 1318, que formula l’Hble. Diputat Sr.
José María González Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eliminació completa de barreres arquitectòniques. El
Sr. González Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, como marca la Ley de
eliminación de barreras arquitectónicas aprobada en este
parlamento hace unos años, es obligatorio para la
Administración acondicionar todas sus dependencias
eliminando esas barreras. Es un trabajo que se fue haciendo
sucesivamente y mi pregunta, efectivamente, es si este
gobierno ha continuado ese trabajo y si ha procedido a la
definitiva eliminación de todas las barreras arquitectónicas.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament la Llei 3/93 preveu l’eliminació de les barreres
arquitectòniques a tots els edificis públics i dóna un termini
fins a l’any 2008, i jo esper i estic segur que s’arribarà a aquest
termini havent complit.

En aquest moment per part del Govern balear s’han duit i
efectivament hi ha obres incloses de l’anterior govern, perquè

jo crec que vostè em fa la pregunta, la fa al Govern de les Illes
Balears, i el llistat és Conselleria de Sanitat i Consum, el centre
insular de Menorca, Conselleria de Funció Pública i Interior, es
Pinaret, Conselleria de Turisme a Palma, Departament de
Carreteres, Conselleria de Medi Ambient, Conselleria
d’Agricultura, oficina comarcal de Felanitx, Conselleria de
Presidència, Oficina d’Informació Juvenil, edifici de Sanitat al
carrer de la Rosa a Palma, que està en execució, Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge, que vostè sap que s’ha
traslladat al carrer de la Palma i s’ha aprofitat ja per fer tota la
supressió de barreres arquitectòniques, Conselleria de Sanitat
i Consum al carrer Cecili Metel a Palma, Hospital General a
Palma. 

I s’han realitzat els següents projectes que estan pendents
de contractació, que és a la Conselleria d’Agricultura al carrer
Eusebi Estada, Conselleria d’Agricultura carrer Foners, 10, a
Palma, i Direcció General d’Ordenació del Territori, que ha estat
traslladada a l’anterior seu de la Direcció General d’Habitatge
i, per tant, també es durà a terme l’eliminació de les barreres
arquitectòniques.

A més a més ja sap que hi ha unes subvencions, que estam
col·laborant amb els ajuntaments per també ajudar altres
institucions públiques a l’eliminació de barreres
arquitectòniques. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. González Ortea,
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Deduzco de lo que me cuenta, Sr.
Conseller, que no se ha hecho nada nuevo, es decir, lo único
que se hace es continuar o no haber parado. Ya es un mérito
para este gobierno no haber parado lo que ya pusieron en
marcha gobiernos anteriores.

Yo le recomiendo que preste una especialísima atención al
tema. Es un tema extraordinariamente delicado,
extraordinariamente delicado, y yo creo que debe prestarle,
insisto, una buena atención. Para llegar a su despacho hay
barreras arquitectónicas, Sr. Conseller, para llegar a su
despacho, en el portal de su conselleria. Para llegar a la
Dirección General de Transportes y de Infraestructura, donde,
como usted sabe, a sus órdenes trabajé durante algunos meses,
hay también barreras arquitectónicas, pero son unos pocos
escalones, no requieren obras de extraordinaria naturaleza, o de
gran naturaleza, o de gran coste, son obras de muy pequeña
envergadura y están teniendo dificultades, serias dificultades,
las personas que tienen que acceder.

Le ruego a usted que se tome en serio este asunto y que
efectivamente proceda a continuar esa labor, incluso yendo a
solucionar estos problemas de tan poca envergadura, como
pasa por ejemplo para acceder a su despacho o para acceder a
su dirección general de Infraestructuras y Transporte.
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Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament, jo quan he fet la distinció no he diferenciat de
l’anterior govern i tal, perquè no crec que sigui un tema de dir
si vostès en van fer més o menys i, per tant, aquí seria
impensable que havent aprovat vostès una llei el 93, idò que en
el 99 no haguéssim fet unes quantes eliminacions, evidentment,
i en aquest moment -ja dic- estan en marxa la Conselleria
d’Agricultura, la Conselleria també d’Agricultura al carrer
Foners, la direcció general i dos o tres projectes que ja s’han fet
durant aquests dos anys.

Vertaderament no entrem a mirar proporcions del que s’ha
fet en sis o en dos anys o coses d’aquestes, que crec que a allò
que hem d’anar, i estic d’acord amb vostè, és a complir aquesta
llei i a eliminar totes les barreres arquitectòniques de tots els
edificis públics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques.

I.6) Pregunta RGE núm. 1319/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda per part del Govern balear al club de bàsquet eivissenc
Puig d'en Valls (PDV).

Sisena pregunta, la 1319, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda
per part del Govern balear al club de bàsquet eivissenc Puig
d’en Valls. El Sr. Marí Tur té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, quina ajuda pensa
oferir el Govern balear al club de bàsquet eivissenc Puig d’en
Valls  per tal que es pugui integrar a la lliga femenina 2 que
acaba de crear la Federació Espanyola de Bàsquet?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí Tur, com vostè sap el Puig
d’en Valls va ascendir a primera divisió femenina la temporada

2000-2001 després d’haver competit quatre anys en categories
inferiors. Davant això, la Direcció General d’Esports va habilitar
una partida ràpidament de 2 milions que després es va ampliar,
i està previst fins i tot ampliar-se també 4 milions més per al que
queda de temporada, el que faran un total de 8 milions.

Davant la possibilitat que vostè esmenta, que el Puig d’en
Valls pugui ascendir i ocupar la plaça a la nova lliga femenina
2 que ara crea la Federació espanyola, el que se’ns ha reclamat
amb aquesta possibilitat és incrementar un 25%,
aproximadament, que seria la nostra aportació, per tal
d’equiparar l’aportació que el Govern fa als equips masculins
de bàsquet de la lliga LEB. Per tant, la nostra aportació, en el
cas que el Puig d’en Valls o qualsevol altre equip que ho hagi
demanat i que la Federació espanyola consideràs que ha
d’entrar en aquesta lliga, serà la de participar amb una
subvenció d’un 25%, aproximadament, del seu pressupost.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Marí Tur, té
la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. M’hauria agradat més sentir de la
seva boca una afirmació més contundent dient que la
col·laboració econòmica que el Govern donarà al Puig d’en
Valls  serà la mateixa que dóna als clubs de bàsquet Inca i
Menorca. D’aquesta manera, Sra. Consellera, vostè hauria
acomplert allò que va dir el dia 9 de desembre del 99, quan a
una pregunta formulada pel Partit Popular vostè va dir que,
arribat el cas, es donaria la mateixa subvenció que es dóna als
dos clubs abans esmentats.

La subvenció que vostè o que el Govern dóna al Bàsquet
Inca i al Menorca Bàsquet, que em sembla perfecta, és de 35
milions de pessetes. Esperam que després de tantes visites com
ha efectuat la directiva del Puig d’en Valls, de tantes fotografies
com han sortit de la directora general d’Esports a les seves
vengudes  a Eivissa, de tantes visites fetes aquí a Presidència
d’aquesta bona gent del Puig d’en Valls, aquesta barriada del
poble de Jesús en el municipi de Santa Eulàlia, idò tengui una
acollida justa i amb  la mateixa categoria rebin ni més ni manco
que allò que reben els equips de bàsquet d’Inca i de Menorca.
D’aquesta manera, Sra. Consellera, vostè farà justícia a un
equip que, superant molts d’esforços, ha arribat a la categoria
o arribarà a la categoria nacional.

Compleixi la seva paraula, que va dir ara fa dos anys,
segurament quan no tenien l’esperança els eivissencs que un
equip femení pogués adquirir aquesta categoria nacional. Si ho
fa, la gent del Puig d’en Valls i els eivissencs li ho agrairem i, si
no ho fa, com se sol dir li ho demandarem.

Moltes gràcies. 



2544 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 27 de març del 2001

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, el Govern farà
justícia amb el Puig d’en Valls, no es preocupi. El que passa és
que no sé si jo no m’he explicat o vostè no entén les distàncies
que existeixen entre les categories femenines i les masculines de
bàsquet, encara que teòricament sigui la mateixa lliga: hi ha una
diferència entre la lliga LEB i la lliga femenina 2, que és aquesta
nova lliga que crea la Federació Espanyola de Bàsquet; hi ha
una diferència perquè hi ha diferències en el cost dels equips i,
per suposat, també en el que cobren uns esportistes i altres.

El que jo he dit és que es finançarà en la mateixa proporció.
No es finançarà amb els mateixos doblers perquè el pressupost
del Puig d’en Valls no és ni molt manco ni el pressupost del
Bàsquet Inca ni del Menorca Bàsquet, però sí fins arribar al
mateix percentatge que es dóna als  equips de la lliga LEB. Això
suposa incrementar, suposaria incrementar en un 25%
l’aportació que ja es dóna, i si vostè fa comptes, això ens posa
aproximadament... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social; el seu
temps està exhaurit.

I.7) Pregunta RGE núm. 1511/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a enterraments il·legals al cementiri
municipal de Son Valentí (Palma).

Passam a la setena pregunta, 1511, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a enterraments il·legals al
cementiri municipal de Son Valentí. La Sra. Armengol té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Arrel de les notícies que vàrem poder
veure en els  mitjans de comunicació sobre que es practicaven
enterraments il·legals o que no complien les condicions a
l’ampliació del cementiri municipal de Son Valentí a Palma, ens
agradaria saber la consellera de Sanitat i Consum com se’n va
assabentar i quines actuacions ha emprès des de la Conselleria
de Sanitat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Sr. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Armengol,
miri, dia 14 de desembre del 94 entrà a la Conselleria de Sanitat
una sol·licitud per part de l’Ajuntament de Palma d’ampliació de
part del cementiri de Son Valentí. El febrer del 95 la conselleria
va indicar les deficiències que hi va trobar, com
impermeabilització dels nínxols, protecció del torrent i d’altres.
Fins a l’any 99, l’empresa Conste Societat Limitada demana el
vistiplau d’uns nínxols i d’una ampliació a una construcció
prefabricada, amb una normativa -demana aquesta empresa- del
ministeri de l’any 1974. Hem de constatar que en tot aquest
espai de temps només hi havia una preocupació, en lloc de
posar les coses en ordre a Son Valentí, que era la compra del
cementiri privat de Bon Sossec. El juny del 99 el director
general Joan Crespí contesta un informe desfavorable pel
reglament, de tres articles en concret, de la policia sanitària
mortuòria. 

El 20 de desembre del 2000 hi ha una persona que presenta
una denúncia perquè vol fer un enterrament i dia 21 de
desembre del 2000 i dia 3 de gener del 2001 s’envia una
inspecció i a les actes es comprova que hi ha més de 60
enterraments, a més d’un caramull d’ossaris que no se sap d’on
provenen. 

L’Ajuntament de Palma fins a avui no ha presentat
l’expedient d’ampliació preceptiu per poder emetre la
Conselleria de Sanitat l’informe favorable, o no, de la
Conselleria de Sanitat, o sigui, avui per avui, Sra. Armengol,
tots els  enterraments de Son Valentí són il·legals. Això tampoc
no preocupa a la dreta, Sra. Armengol. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Armengol, té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera, i dir-li
que en un tema tan delicat per als ciutadans com són els
enterraments i el que això pressuposa de la sensibilitat,
nosaltres creim i podem constatar amb el que vostè ens diu que
l’empresa municipal de la funerària de Palma no és de fiar. Per
tant li recomanam que enviï inspectors a tots els cementiris
públics de l’Ajuntament de Palma.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. No vol intervenir la consellera?
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I.8) Pregunta RGE núm. 1513/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fonts Ufanes.

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1513, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fonts Ufanes. La Sra. Amer té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, les fonts Ufanes constitueixen un
fenomen singular i espectacular. Després de l’acumulació de
pluges, en el massís de Puig de Tomir i voltants es poden
produir en poc temps sortides excepcionals d’aigua que
s’aboca al torrent de Sant Miquel, que travessa tot el pla de sa
Pobla, i fins a la seva desembocadura a s’Albufera. Aquesta
zona d’aflorament està situada a la finca de Gabellí, que és una
àrea Anei, àrea natural d’especial interès, en el més alt grau de
protecció, segons la Llei 1/91, la Llei d’espais naturals, però
aquesta singularitat i espectacularitat ha fet que siguin
aquestes fonts Ufanes conegudes i estudiades  a tot arreu per
diferents universitats. 

En tot cas sembla convenient la planificació i un ús
sostenible d’aquest recurs hídric. És per això que aquesta
diputada demana al Govern, demana a la Conselleria de Medi
Ambient, com pensa garantir la conservació d’aquest fenomen
de les fonts Ufanes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.
 

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

 Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament el Consell de Govern en data de 24 de novembre
del 2000, va iniciar el procediment per declarar les Fonts Ufanes
com a primer monument natural de les Illes Balears. El decret
que desenvolupa aquesta figura de protecció està redactada i
es troba en fase de consulta jurídica, però m’agradaria remarcar
els aspectes més destacables  que impliquen aquest decret que
serien els següents: la protecció del fenomen natural de les
Ufanes serà en aquesta figura de protecció absoluta, es
prohibeixen les extraccions d’aigües subterrànies a tot l’àmbit
del monument natural, a més cal recordar que la periodicitat i la
intensitat del fenomen, no depenen única exclusivament de les
extraccions de la zona del monument que és tan sols, el que
seria el sobreeixidor de tota la unitat hidrogeològica.

Per això, l’esborrany del decret existent demana un estudi de
tota la unitat hidrogeològica de les Ufanes, per tal de definir i
autoritzar només les extraccions d’aigües subterrànies, que no
posin en perill ni la freqüència, ni la intensitat del fenomen que
volem protegir. A allò que fa referència a les aigües superficials,

l’esborrany del decret permet la seva utilització, sempre que els
volums  no posin en perill la infiltració d’aquestes aigües els
aqüífers de Sa Pobla i Alcúdia. Naturalment el decret preserva
l’ecosistema envoltant les surgències i mantenint els seus
valors paisatgístics i permetent la seva pacífica contemplació,
però evita que la zona pugui convertir-se en allò que mai hauria
de ser un monument natural.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. La Sra. Amer no
vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 1514/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ús de l'excedent d'aigua a Palma.

Passam a la novena pregunta 1514, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ús de l’excedent d’aigua a Palma. La Sra.
Amer té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera un dels principals problemes mediambientals que
tenim a les nostres Illes és l’escassesa d’aigua, però el que és
cert és que fins ara s’ha afrontat aquest problema del
creixement de la demanda amb les corresponents ofertes
incrementades.

Per això, quan es parla de demanda d’aigua, sembla que és
un paràmetre que tan sols pot augmentar, això explica les
polítiques d’oferta que hagin predominat aquí, com a tot arreu,
més embassaments, més transvasaments, més dessaladores,
operació vaixell, sense considerar la gestió de la demanda i la
millor utilització de recursos existents. Per raó de preu i no per
millora de la gestió de la demanda com tots voldríem sembla
que no es vol tanta d’aigua dessalada, almenys això és el que
sembla que es va manifestar a una de les darreres comissions
de la sequera. 

És per això que aquesta diputada demana al Govern i a la
Conselleria de Medi Ambient, com valora que després d’un any
molt important com va ser el passat per la sequera, sobrin per
enguany aquests quatre milions de metres cúbics d’aigua
dessalada a la Badia de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament la intenció de no comprar quatre milions de metres
cúbics d’aigua dessalada per part dels ajuntaments de Palma,
Calvià i Andratx, tot just un any després de la major sequera del
segle passat, representa de forma molt clarificadora el següent.

En primer lloc que la capacitat de dessalació a la Badia de
Palma està en el seu límit superior, en segon lloc el
transvasament de Sa Costera i la gestió integrada de l’aigua,
dessalada i dels aqüífers o fonts, garanteix el futur del
subministrament a la Badia de Palma i possiblement a tota l’illa
de Mallorca. Si en el seu moment s’hagués optat per aquesta
solució, tal vegada ara ni tan sols parlaríem de dessalació. És el
propòsit de la Conselleria de Medi Ambient no malbaratar les
possibilitats de la capacitat de dessalació ja instal·lada i estam
estudiant la gestió de l’aigua que no necessitin els ajuntaments
per constituir-la com a reserva estratègica per afrontar amb tota
seguretat futures sequeres. Les possibilitats d’aquest aqüífer,
estratègic, virtual, o real són diverses i entre d’altres podem
permetre moure físicament o comptable aigua des de Andratx a
Llubí, eventualment fins a Alcúdia o fins a Sóller i viceversa.

Per tant, no s’han de preocupar de passar set, ni a Alcúdia
ni enlloc, aquest Govern ha garantit el subministrament arreu de
les Illes i ho seguirà fent, però ho fa amb la mateixa força amb la
que insisteix en la gestió de la demanda, és a dir, un ús eficient
de l’aigua.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra. Amer no vol
intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 1512/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a evolució dels preus dels productes petrolífers.

Passam a la desena pregunta, la 1512, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució dels preus dels productes
petrolífers. El Sr. Crespí té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup, que va ser un dels que
va participar en l’elaboració del vigent règim especial de les
Illes Balears, li preocupa per una part el poc compliment i la
poca voluntat de complir-lo que té el Govern d’aquest país,
quan em referesc a aquest país, em referesc a Espanya.

I per altra banda, també ens preocupa aquest preu que a
causa del fet insular recauen damunt la butxaca dels nostres
ciutadans i de complir-se allò que estava previst dins el règim
especial no seria així. Per tant, vostè i la seva conselleria han de
tenir la informació acurada d’aquesta evolució, ens agradaria

que utilitzant el nostre grup, la nostra pregunta i els mitjans de
comunicació que seuen aquí, ho doni a conèixer als ciutadans
de les nostres Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Vicepresident del Govern té la
paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Crespí. Bé informaré de
l’evolució dels preus durant el darrer any respecte a la mitjana
de preus de l’Estat espanyol. Li he de dir que hi ha hagut una
evolució molt favorable per al nostre país, em referesc a les Illes
Balears i no gràcies al règim especial sinó a les negociacions
que va fer aquest Govern amb les companyies petrolieres. Es
varen iniciar el mes d’octubre i culminaren a una reunió a la
qual hi assistírem el President del Govern, el Conseller
d’Hisenda i jo mateix amb representants de companyies
petrolieres, amb  les quals arribarem a un acord verbal que s’ha
complit de la manera que li diré.

Bé a partir del mes de novembre de l’any 99, comença una
evolució més positiva dels preus referits a la mitjana dels preus
de la península. Així si la benzina de 95 sense plom teníem un
diferencial d’una pesseta i quatre cèntims, durant l’any 2000 el
diferencial s’ha reduït a tretze cèntims, amb un estalvi de
246.568.839 pessetes. En benzina súper el diferencial era d’una
pesseta i un cèntim, l’any 2000 hem reduït aquest diferencial a
onze cèntims, amb un estalvi de 135.006.418 pessetes. Gasoil A
el diferencial ser d’1,46 pessetes i ha passat a 0,27 pessetes,
amb un estalvi de 447.617.795. En gasoil B no existeix un
mecanisme d’establiment de mitjana de preus, per part de
l’Administració de l’Estat i els càlculs que nosaltres feim és que
el diferencial s’ha reduït en vuit pessetes per litre. D’aquesta
manera amb un consum de 66.000.000 de litres hem estalviat
530.000.000 de pessetes.

 És a dir, que l’estalvi total de carburants per la reducció
dels  diferencials de preus que teníem respecte la península amb
un any és de 1.359.346.164 pessetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Crespí té
la paraula. 
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

 Gràcies, Sr. President. Només per anunciar-li al Sr. Sampol
que algun dia li faré una pregunta sobre la teoria dels països
concèntrics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Vicepresident del Govern? No
intervé.

I.11) Pregunta RGE núm. 1519/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de l'ús de materials reciclables i no
contaminants.

Pregunta onzena i darrera del torn de preguntes del dia
d’avui és la 1519, que formula l’Hble. Diputat Sr. José Maria
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’ús de materials reciclables i no contaminants. El Sr.
González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

 Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera de Medio Ambiente,
le doy a usted la oportunidad de lucirse, ya parezco un
diputado de los que apoyan al Gobierno haciéndole una
pregunta tan aparentement fácil.

¿Qué medidas de fomento de usos de materiales reciclables
y no contaminantes ha tomado usted?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. He de
dir que el que precisament ha fet la Conselleria de Medi
Ambient respecte aquest tema, que és intentar fomentar aquest
ús, han estat les següents que ara diré i evidentment van molt
en la línia de fer campanyes.

En primer lloc hi ha un conveni amb Ecoenves, que
precisament preveu un conveni amb Lidi, per tant, Conselleria
de Medi Ambient i Ecoenves per tot allò que és la promoció
d’empreses de reciclatge i reutilització. A més s’ha fet una
campanya de compostatge domèstic a l’illa de Formentera que
ja s’ha iniciat i esperam que vagi molt bé, una campanya de
sensibilització de reducció de residus amb els tres consells
insulars. Per altra banda s’ha instal·lat, com vostè sap, al pla de
residus sòlids urbans de Mallorca una àrea de gestió integrada
de residus, concretament a Bunyola- Son Reus i Es Corral Serra

de Santa Margalida. També he de dir que dins el pla de residus
d’Eivissa també es contempla aquesta àrea de gestió integrada,
per tal que es puguin instal·lar recicladors i empresaris que
vulguin fer reciclatge o reutilització.

Per altra banda s’iniciarà una campanya juntament amb la
Pime d’envasos retornables, que començarà aproximadament el
mes d’abril i per altra banda hi ha una coordinació constant
amb els consells  insulars, en el sentit que el Govern dediqui els
seus esforços a potenciar la indústria de la recuperació, la
reutilització i reciclatge, mentre que els consells impulsen el
consum de productes reciclats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

 Gracias, Sra. Consellera. Su respuesta me temo que era
previsible, campañas, campañas y campañas. Campañas las he
visto, yo no le haría la pregunta aquí si fuera por esto, las
campañas las veo, están en todos los medios de comunicación
hace ya tiempo y cada día, concretamente esta la hacen ustedes
con el Consell de Mallorca.

Pero claro, fijense lo que dice la campaña, le recomienda a
la gente que hagan servir bolsas de papel en vez de bolsas de
plástico, pero yo le pregunto ¿qué han hecho ustedes? Usted,
su conselleria, este Gobierno, para que efectivamente las
tiendas den bolsas de papel, porque usted supongo Sra.
Consellera que sigue comprando en las tiendas y va usted a los
supermercados, ¿dónde le dan a usted bolsas de papel? Es
porque a mi siempre me las dan de plástico. Usted dice que
rechace los productos que vienen embalados por plásticos,
perdone Sra. Consellera, yo necesito comprar cosas como
cualquier ciudadano y a mi me las dan envueltas en bolsas de
poliexpan o plásticos, no he notado ninguna diferencia. ¿Dónde
esta la acción de este Gobierno? ¿Dónde esta el fomento?
Usted dice aquí que hay que utilizar productos recargables o
reutilizables y cita entre otros encendedores, yo ya no fumo
pero sigo viendo a la gente que fuma, siguen usando los
encendedores de siempre, los que usaba yo cuando fumaba, los
de tirar, exactamente los mismos, no he visto que se haya
modificado nada de esto.

En fin, para que le voy a leer párrafo por párrafo lo que
dicen en los comunicados. Esta muy bien esta publicidad, pero
a esa publicidad tienen ustedes que añadir algo más, tienen que
facilitar de una forma u otra los envases adecuados, los
encendedores adecuados, etcétera, fomentar eso significa
probablemente gastar dinero no en campañas publicitarias, no
en páginas y páginas y páginas con las cuatro islas y un país,
no se si concéntrico, ni discéntrico, pero no se trata de eso, se
trata de fomentar y poner al alcance de los ciudadanos, que
normalmente no necesitamos ni que nos lo digan, ya estamos
suficientemente concienciados, pero lo que necesitamos es que



2548 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 27 de març del 2001

 

nos lo faciliten, lo que no podemos hacer es llevar las cosas en
las manos, si nos la venden en bolsas de plástico seguiremos
usando las bolsas  de plástico y si nos las venden en bandejas
de poliexpan.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
González Ortea, he de dir que estic molt contenta perquè veig
que aquesta campanya ha tengut un gran efecte, precisament
les seves paraules volen dir que ho ha llegit  i per tant, té efecte
sobre la població i per tant, ha complit el seu màxim objectiu
que és començar a conscienciar a la gent.

Per tant, creim que estam fent una bona feina en aquesta
campanya. A més dir-li, Sr. González Ortea que pensam
exactament el mateix, no és suficient només fer campanyes
s’han de potenciar totes les indústries de reciclatge i
reutilització, és el que està fent aquest Govern. Per primera
vegada es fan tota una sèrie de convenis amb distints elements,
un d’ells les Pimes, per poder, com dic, desenvolupar
determinades actuacions pel que fa a fomentar el reciclatge i la
reutilització i pot estar segur que més prest o més tard veurem
borses  de cartró, no sé si a les grans superfícies, però com a
mínim dins el petit comerç, perquè també es fa feina amb la
Conselleria de Comerç i Indústria en aquest tema.

Per tant, aquest Govern està fent molta feina en el tema de
residus, és la primera vegada que un Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, el seu temps està esgotat.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 592/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a redacció d'un pla pilot de
gestió de diverses zones de la Serra de na Burguesa.

Completat el torn de preguntes, passam al següent punt de
l’ordre del dia que és la proposició no de llei 592, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció d’un pla pilot
de gestió de diverses zones de la Serra de Na Burguesa. Per
presentar la proposició no de llei la Sra. Salom té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
venc aquí en aquesta tribuna amb el convenciment que aquesta
proposició no de llei, presentada pel Grup Popular, serà
aprovada pels distints grups d’aquesta cambra. La iniciativa és
molt senzilla perquè tenim la Llei 1/1991 d’Espais Naturals, que
declara com àrees naturals d’especial interès tot un conjunts de

terrenys de la nostra comunitat, entre ells el de la Serra de Na
Burguesa, tenint en compte que la Serra de Na Burguesa
pertany la majoria al municipi del Calvià i, en concret dir que de
les 700 hectàrees que té un 30% de la superfície són propietat
municipal en concret a l’Ajuntament de Calvià.

Nosaltres des del Grup Popular presentam aquí aquesta
iniciativa fàcil, fàcil per a vostès, per aprovar-la, dir que és una
coseta molt senzilla. És simplement des d’aquí instar la
Conselleria de Medi Ambient a redactar i executar, evidentment
en coordinació amb l’Ajuntament de Calvià, un pla pilot de
gestió de les zones propietat municipal emplaçades dins la Serra
de Na Burguesa i evidentment donar la possibilitat a tots
aquells  propietaris particulars, que d’una manera voluntària s’hi
vulguin sumar firmant els oportuns convenis. 

Ja he dit que això és una iniciativa positiva, és una iniciativa
senzilla i estam segurs que contarà amb els vots favorables en
aquest Parlament del Grup Socialista i supòs que també d’Unió
Mallorquina, perquè aquesta mateixa proposició no de llei la va
presentar la Sra. Nájera, la batlessa de Calvià al seu ajuntament
i va ser aprovada per unanimitat i nosaltres des del Grup
Popular estam d’acord que a la Serra de Na Burguesa tot el que
és propietat de l’Ajuntament es comenci a fer tot un pla pilot
per gestionar aquesta zona, ho hem duit aquí perquè d’una
manera senzilla vostès s’hi puguin sumar per dur-la endavant.

Vostès fins ara han comprat Aubarca i es Verger, quant a
pla pilot de gestió d’aquesta zona aquest Parlament i els
ciutadans no en saben res de res, l’únic que sabem és que es
varen pagar aquests terrenys, com deim en mallorquí, a preu de
canari jove i respecte a Mondragó i S’Albufera, que ja són
parcs, la gestió dels mateixos no és tampoc cap meravella.
Perquè idò el Partit Popular hem presentat aquesta proposició
no de llei? Perquè nosaltres defensam que es facin parcs
naturals, evidentment estam d’acord que se’n facin a la nostra
comunitat, però també tenim molt clar que volem que es facin
dins allò que són terrenys públics, bé sigui dels ajuntaments,
consells o Govern Balear, ens és indiferent. I evidentment tots
els parcs que es facin a la Serra de Tramuntana, Serra de
Llevant, allà on els particulars, els senyors que tenen uns
determinats terrenys allà, de manera voluntària es puguin sumar
a través de convenis per a la gestió dels mateixos, però sempre
de manera voluntària.

En aquest sentit nosaltres  havíem presentat iniciatives als
ajuntaments, als consells i iniciatives aquí en aquest Parlament
i tots vostès  el Pacte d’esquerres sempre ens han votat que no,
han dit que no estaven d’acord amb el que plantejava el Partit
Popular i vostès, el Pacte d’esquerres volen que tota la Serra de
Tramuntana i l’altre serra siguin parc natural, terreny públic,
com terreny privat i això, evidentment senyores i senyors
diputats  ha creat com és lògic una certa inquietud, una certa
por als particulars que es poden veure afectats, perquè les
seves terres siguin declarades com a parc natural.

 Això ha creat una alarma i dir que ara en aquests moments
quan ja han passat quasi dos anys des de que tots vostès
governen, ha passat quasi la meitat de la seva legislatura,
parlen molt i resulta que fan poc, rebostejar dins els calaixos,
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aquí fan molta feina vostès, però feina en positiu fan grans
anuncis, en termes generals, però a l’hora de concretar,
concreten poc i nosaltres avui des del Grup Popular ens
agradaria que concretessin amb  una iniciativa que a nivell de
l’Ajuntament de Calvià es va aprovar per part de tots els grups,
una iniciativa allà on nosaltres des del Grup Popular els ho
posam fàcil, vostès diuen de fer-ho tot parc.

 Nosaltres deim no, comencin per fer un pla pilot d’una zona
senzilla, concreta, petita com és la Serra de Na Burguesa, dins
tot el que és propietat pública, la Conselleria de Medi Ambient
faci aquest pla pilot de gestió, allà se’ns digui quina àrea ha de
ser d’ús públic amb accés controlat, allà on hi hagi un mínim
d’instal·lacions que permetin l’ús per a vianants i oci, aquest
pla pilot contempli una sèrie d’activitats de regeneració
d’aquesta zona, també que es pugui investigar aquest
ecosistema vegetal i animal, és a dir, agafin una petita zona i
demostrin vostès el que són capaços de fer allà, facin bé una
cosa senzilla i després tendran credibilitat davant la gent, els
podran creure i podran fer una cosa molt més ambiciosa.

Siguin capaços de fer una cosa tan senzilla com és: els
particulars que tenen uns terrenys a la vora de la Serra de Na
Burguesa que és terreny públic, tenguin enveja de veure com
es gestiona de bé aquella cosa pública, els facin enveja als
particulars i segur que després estaran disposats a firmar un
conveni de participació, de col·laboració, cedint ells una part de
l’ús dels seus territoris, o les seves propietats. En definitiva,
amb l’exemple de gestió d’aquest pla pilot, els ciutadans de la
nostra comunitat, els propietaris de Calvià, puguin comprovar
quines són les seves línies d’actuació, quines ajudes poden
tenir, quines subvencions poden rebre i en definitiva els
convencin de la bondat d’allò que vostès volen fer declarant
parcs naturals.

En definitiva, des del Grup Popular com he dit abans, crec
que aquesta és una iniciativa molt senzilla, molt clara, molt
il·lustrativa i evidentment si la batlessa de Calvià ho ha duit en
el seu ajuntament i s’ha aprovat per unanimitat de tothom, estic
segura que aquí en aquest plenari també tendrà el suport de la
majoria dels diputats d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Per fixar posicions grups que volen
intervenir? Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

 Gràcies, Sr. President. Bé començo dient que la Sra. Salom
ha tengut un error de càlcul, no tots els  grups donaran suport
a aquesta proposició. No li donaran suport, perquè entenem,
com a mínim així ho entenem des del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, que no és una proposició seriosa, aquesta idea de
protecció del territori en funció de la propietat i no en funció
dels valors naturals, és un punt de vista que no és lògic, no es
sosté des de qualsevol plantejament mitjanament científic d’allò

que és la gestió del territori i com ja dic nosaltres no hi podem
estar a favor.

 Nosaltres pensam que la declaració d’espais protegits ha
de ser sempre en funció dels valors del territori que s’ha
protegir, fins i tot així ho entenia el Partit Popular, fins fa poc
temps. No en varen protegir molts de territoris, però els pocs
que havien protegit o els que declaraven Anei, que també deien
que era una manera de protegir, no havien tengut en compte
mai el tema de la propietat pública o la propietat privada. També
ha dit que s’han fet por els propietaris amb la possibilitat que
es declarin espais protegits. Bé al nostre grup li agradaria que
ningú contribuís massa a crear inquietud entre els propietaris,
perquè realment nosaltres pensam que els propietaris que
vulguin fer una explotació racional dels seus territoris, els que
no tenguin intenció d’especular amb el valor urbanístic dels
seus territoris no han de tenir la més mínima preocupació
perquè un espai pugui ser declarat protegit.

 Per altra banda, la Serra de Na Burguesa forma part del
conjunt més ample que és la Serra de Tramuntana i saben els
del Partit Popular, que el Govern del Pacte té la intenció de
declarar espai protegit tota la Serra de Tramuntana. Per tant,
entenem que és dins aquest conjunt allà s’hauran de
contemplar les mesures que afectin a la zona de Na Burguesa
com dins el conjunt de tota la Serra de Tramuntana i també dir
que si és una competència del Govern de les Illes Balears, la
declaració d’espais  protegits, és una competència de totes les
institucions protegir dins les seves possibilitats el medi
ambient i el territori, l’Ajuntament de Calvià pot gestionar i
protegir les seves propietats, com fa el Govern de les Illes
Balears amb les que són seves o els consells  insulars. Però la
declaració que s’ha de fer per part del Govern de les Illes
Balears és tal com diu el seu programa, la protecció íntegra de
tota la Serra de Tramuntana, inclosa evidentment la Serra de Na
Burguesa.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President. Redundar amb els mateixos
arguments del portaveu que m’ha precedit, en realitat crec que
s’ha donat avui una altra vegada una imatge trista d’allò que
entén el Partit Popular per un parc natural, no ens sorprèn
perquè ja havia anunciat aquesta idea de petits territoris
públics, dic petits perquè en realitat les titularitats públiques de
les Illes Balears són realment poc significatives dins els espais
naturals de l’illa i realment volen fer una espècie de punts no
connectats entre ells i una situació de gestió molt complicada,
perquè consideren que és la titularitat una altra vegada el
domini, allò que estableix la necessitat o no de protecció i no
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són els interessos paisatgístics, naturals, biològics, de flora i
fauna que és el que nosaltres trobam que és rellevant a l’hora
de prendre una mesura de protecció.

Si Aubarca i Es Verger es va pagar a preu de canari jove, ja
hi ha una comissió d’investigació i ja en parlarem, però el preu
de Mondragó, aquest parc privat o de molt de territori privat
que va declarar el Partit Popular, devia ser un canari d’or amb
diamants i perles incrustades, perquè francament la diferència
de preu per metre quadrat és realment espectacular. Altres
bandes ja en parlarem perquè si hem d’anar comprant terreny al
nivell que vostès compraren Mondragó per després fer petits
parcs naturals, que a nivell europeu vostès les coneixeran més
bé, les nostres informacions són d’un altre tipus de mostra. La
llei estatal que ara gestiona el Ministre de Medi Ambient, els
parcs existents tenen una altra fesomia d’això que vostès ens
proposen avui aquí, afortunadament, no dubto que estan
pensant en canviar-ho, però avui a nivell internacional el que es
pensa quan es parla d’espais protegits a nivell d’aquesta
iniciativa, són coses molt diferents a allò que anuncia la Sra.
Salom, intentant fer enveja als propietaris limítrofs amb una
terminologia jo crec que molt poc sensible a allò que són les
necessitats  de protecció i més aviat un escenari, jo diria gairebé
demagògic que s’ha plantejat dins el debats de parcs naturals.
Confiem que mai el Partit Popular s’hagi d’encarregar de
protegir l’Amazònia, ni trets realment importants a nivell
planetari d’espais que s’han de protegir, perquè realment
estaríem completament venuts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. la
postura del Grup Parlamentari Socialista es manté invariable Sra.
Salom.

La declaració de parcs naturals s’ha de fomentar en funció
de la titularitat de finques, compreses dins el seu àmbit. Els
criteris per declarar una zona o àrea en parc natural han de
basar-se en paràmetres tals com, la riquesa ambiental,
paisatgística i arquitectònica, els valors dels recursos naturals,
la necessitat de protecció ecològica d’un habitat, la
conservació d’un patrimoni natural o garantir la diversitat
biològica i els ecosistemes. Si una zona determinada té aquests
valors i la Serra de Tramuntana avui ningú dubte que els té
tots, no es pot protegir i gestionar sense solució de continuïtat
per conjunts intermitents, sortejant a base d’un criteri tan
aleatori com és ara que la finca sigui de titularitat pública o
titularitat privada. Aquest criteri de no distingir titularitats, que
sembla el més raonable, és el criteri que vostès, senyors del PP,
mantenien quan estaven al front del Govern d’aquestes illes.
Per mostra, un botó: la declaració -ja li han recordat- del Parc
Natural de Mondragó, on no es tingué en compte si les finques

eren públiques o privades, les afectaren totes, en funció de
l’àrea que tenia interès mediambiental.

No és possible gestionar el que avui s’entén per parc
natural sense les activitats pròpies i característiques de les
propietats rústiques en mans privades, com són l’activitat
agrícola, ramadera, forestal, la caça, l’artesania i un llarg
etcètera, que en general es desenvolupen més aviat dins l’àmbit
privat que dins el públic. Ara, a l’oposició, vostès han canviat
de criteris. Ja ens ho explicaran si volen. El nostre grup
considera que la serra de na Burguesa forma part d’un tot, d’un
ecosistema que en la seva totalitat, i no fragmentàriament,
mereix protecció, que és la serra de Tramuntana, i creim que és
amb aquesta declaració de la serra de Tramuntana Parc Natural
que la serra de na Burguesa quedarà inclosa com a part d’un
tot.

Com tots vostès saben, tenim un compromís, i el Govern
també té un compromís contret davant aquesta mateixa cambra:
no declarar cap parc natural abans de desenvolupar a nivell
autonòmic la Llei de conservació d’espais naturals, de flora i
fauna silvestres, la Llei 4/89, una llei que ja s’ha anunciat sota
el títol de Llei de conservació de la biodiversitat de les Illes
Balears, i de la qual ja existeix un avantprojecte anunciat per la
consellera de Medi Ambient.

Fixat, per tant, el nostre criteri, no té rellevància per a
nosaltres que un ajuntament o l’altre, per un legítim interès
local, sol·liciti de la consellera de Medi Ambient una declaració
que entenem, des del nostre punt de vista, parcial, local diria jo.
Ara bé, la proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular,
senyores i senyors diputats, té una certa maldat, persegueix un
cert efecte pervers. M’explicaré: Vol certament el Grup Popular
que la serra de na Burguesa es declari Parc Natural?, que es
redacti i executi un pla pilot en aquesta serra? No ho crec. Si el
Grup Popular en el fons pretengués aquesta declaració per a
nosaltres la seva proposició tendria un mínim de credibilitat. El
que no ha dit, molt hàbilment, la proposant, és que la petició de
l’Ajuntament de Calvià ve de 1992, el 4 d’agost de 1992, en
ocasió d’un incendi, ja que es demanà al Govern en aquella
ocasió una declaració i ordenació d’aquest espai per tal de
garantir la salvaguarda de la serra de na Burguesa, i varen
demanar a l’any 92 del Govern un pla pilot. A l’any 1993,
concretament el 7 d’agost del 93, es prengué un acord unànime,
com vostè ha recordat, el PP inclòs, de sol·licitar al Govern,
d’acord amb l’article 26 de la Llei d’espais naturals i règim
urbanístic i d’àrees d’especial protecció, la Llei 1/91, i d’acord
amb l’article 15.2 de la Llei 4/89, la declaració de la serra de na
Burguesa, per entendre que existien raons suficients que
justificaven la seva immediata -1993-, com va dir l’acord de
l’Ajuntament de Calvià, atesos els continus incendis que patia
la zona.

S’ha de recordar que el 31 de juliol del mateix any, set dies
abans d’aquest acord plenari, havien resultat calcinades 350
hectàrees. D’aquí arranca aquesta segona petició, diria jo
desesperada, de l’Ajuntament de Calvià. I vostès, és clar, com
que volen que la serra de na Burguesa sigui Parc Natural, dit i
fet. Idò no. No, senyores i senyors del Grup Popular, no ho
feren. I no serà per manca de recordatoris de l’Ajuntament de
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Calvià, adreçats al Govern. Dia 29 de novembre del 95 es reitera
per carta adreçada al president del Govern. Dia 12 de juliol del
96 un altre cop un altre recordatori. Dia 4 de febrer del 97 es
pren també per unanimitat, PP inclòs, que s’acorda incloure en
la totalitat la serra de na Burguesa dins la totalitat de la serra de
Tramuntana, perquè aquesta sol·licitud permeti, diu l’acord
municipal, PP inclòs, que el desenvolupament socioeconòmic
i la millora de la qualitat de vida dels habitants de tota la serra
asseguri la conservació integral de tots els valors naturals i
culturals, i garanteixi la gestió integrada i desenvolupament
sostenible de tota la serra de Tramuntana. El PP va votar a
favor.

Dia 4 de desembre del 98, una altra reiteració. I és que el
primer que convé demanar-se és per què no declararen vostès
Parc Natural, o per què no redactaren i executaren un pla pilot.
Molt senzill, perquè no hi creien. Tenien altres prioritats, com
demostra la història recent. I si no hi creien, quan realment
tenien tots els instruments per fer-ho, a què ve aquesta
proposició no de llei avui? Veig una certa perversitat, senyores
i senyors diputats. Els és igual que la serra de na Burguesa
s’ordeni com a Parc Natural o no, fins i tot que la serra de
Tramuntana s’ordeni com a Parc Natural o no. El seu interès
únicament i exclusivament resideix en voler fer veure una
presumpta contradicció entre el que segons vostès defensa
l’Ajuntament de Calvià i el que defensen els grups
parlamentaris  que donen suport al Govern. És aquest l’únic
interès que els mou. Si és així, permeti’m que els digui que és un
trist i pobre bagatge per a una proposició no de llei.

Mirin, no passin ànsia. Dins aquesta legislatura els assegur
que la serra de Tramuntana serà declarada Parc Natural, i amb
ella tota la serra de na Burguesa, que forma part, com he dit
abans, de la serra de Tramuntana. Per cert, que a la serra de na
Burguesa no fa falta distingir entre propietats públiques o
propietats privades, perquè tothom sap que des de l’any 1992
els  propietaris bàsicament són dos, els propietaris de la serra de
na Burguesa estan disposats a incorporar-se, en no ser que ara
qualcú sembri entre ells alarma, cosa que no hi ha, que no hi ha
hagut mai alarma entre aquests propietaris. Si el que es pretén
és declarar Parc Natural a zones de titularitat pública, com ja li
ha dit un portaveu que m’ha precedit, estam parlant de parcs
públics, i convé no confondre parcs públics amb parcs
naturals. Si del que estam parlant és de parcs públics, de
finques públiques, s’ha de recordar que la responsabilitat és de
l’administració titular, així com ho fa el Consell de Mallorca en
la gestió dels Tossals Verds, o el Govern ho farà amb la gestió
d’Aubarca o d’altres àrees que està preparant el seu pla de
gestió. Ara, si es tracta, com crec, d’un parc natural, aquest ha
d’incloure una zona privada o pública amb uns mateixos valors
ecològics i una certa homogeneïtat. Nosaltres creim que
aquesta zona és, insistesc, la serra de Tramuntana, dins la qual
es troba ubicada la serra de na Burguesa.

Esperam, per tant, a la declaració de tota la serra com a Parc
Natural, i desitjam que sigui el més aviat possible, per la
fragilitat en què es troba avui aquest ecosistema. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. Por contradicciones tiene la palabra la
Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. La iniciativa que hem
presentat nosaltres avui aquí, els distints grups que han
intervengut ens han dit un que no era seriosa, que era perversa,
i que el bagatge era pobre. Contin-li a la Sra. Nájera. Contin-li a
la batlessa de Calvià. Aquesta iniciativa que hem duit aquí és
calcada, copiada del que va aprovar l’Ajuntament de Calvià per
unanimitat a un plenari de desembre de l’any 2000. Contin-li
això a la seva batlessa del pacte de progrés, del pacte
d’esquerres, no ens ho digui a nosaltres. 

El que passa, senyores i senyors diputats, és que aquí hi ha
un parell de discursos. Segons interessi fan un discurs, i
segons allà on convengui en fan un altre. I en aquest parlament
moltes de vegades es canvia de cantet respecte del que pensen
molts de batles del pacte d’esquerres.

Nosaltres des del Grup Popular el que demanam, i que
coincidim amb l’Ajuntament de Calvià, és que facin a dins la
serra de na Burguesa, en el que és propietat de l’Ajuntament,
un pla pilot instat i redactat per la consellera de Medi Ambient,
i que els particulars que de manera voluntària s’hi vulguin
sumar, ho puguin fer. I aquesta iniciativa no està, a pesar de tot
el que diguin vostès, no està barallada en cap moment amb el
que després vulguin fer vostès amb la serra de Tramuntana en
la seva globalitat. L’únic que els demanam des del Grup Popular
és que comencin a fer bé una cosa petita, i no a no fer res, que
és el que fan vostès. Comencin per una cosa senzilla i petita,
com és a la serra de na Burguesa a fer un pla pilot de gestió
d’aquesta zona; i si ho fan bé, si són capaços de fer-ho bé,
doncs després  poden anar parlant d’ampliar això tal vegada a
altres zones, sempre des de l’òptica del Grup Popular, dins el
que sigui propietat pública, i no entrar en el que és propietat
privada.

I per acabar, senyores i senyors diputats, dir que la
consellera de Medi Ambient és possible que anunciï que
presentarà lleis, però molt poc sensible és la consellera quan tot
això ho diu als mitjans de comunicació, i aquí la sensibilitat
parlamentària de la consellera de Medi Ambient el Grup Popular
encara no l’ha vista. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Salom. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a la votació. 
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Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de la proposició no de llei que es posin drets, per favor.
Moltes gràcies.

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 23; vots en contra, 29.
En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei 592,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
d’un pla pilot de gestió de diverses zones de la serra de na
Burguesa.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 622/01, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya "Adéu a les
armes".

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 622,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
campanya “Adéu a les armes”. En nom del Grup Socialista, el
Sr. Salvador Cànoves té la paraula per defensar la proposició.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista presenta a la
consideració de la cambra aquesta proposició no de llei relativa
a la campanya denominada “Adéu a les armes”, per tal
d’aconseguir el control de les armes lleugeres. Per què? Perquè
el fàcil accés que tenen els grups armats i règims repressius a
material militar de seguretat i policial, constitueix avui per avui
una de les causes més importants de violacions dels drets
humans en els més de 30 conflictes armats que hi ha actualment
en el món. 

Les armes lleugeres són les causants del 90% de víctimes en
els  conflictes armats, i la població civil constitueix el 90% de les
persones  afectades. Aquestes armes són, per tant, les
responsables  materials de 4 de cada 5 víctimes, que en un 90%
han estat civils, dones i nins en particular. Aquest és el resultat
de la denominada desmilitarització dels conflictes, per la qual
són els civils i no els militars els que moren en la majoria
d’enfrontaments armats. És més, la proliferació d’armes
lleugeres en mans de civils incrementa les possibilitats que en
qualsevol enfrontament es faci ús d’aquestes armes. Això
explica, per exemple, que un jove en els Estats Units tingui 12
vegades més possibilitats de morir que qualsevol jove europeu.

A quin tipus d’armes ens referim quan parlam de lleugeres?
L’ONU les defineix com aquelles armes convencionals que
poden ser transportades per una sola persona o per un vehicle
lleuger: pistoles, revòlvers, rifles, carrabines, rifles d’assalt,
munició, llançagranades, granades de mà, morters, míssils
contra carro o míssils terra-aire, mines antipersonals, material
policial i repressiu, etcètera. Es calcula que en el món hi ha uns
500 milions d’armes lleugeres, a les quals s’ha d’afegir uns
altres 500 milions en mans dels  cossos policials i de seguretat.
Una mina antipersonal, per exemple, pot costar 350 pessetes, i
a països com Angola una Kalashnikov pot aconseguir-se per
unes 800 pessetes, o a canvi d’un pollastre o un parell de

sabates. La qüestió aquesta és prou greu, i ha causat una
comprensible alarma a diferents nivells, així com que ha motivat
que ocupi un lloc important a l’agenda de les Nacions Unides,
a la Unió Europea i a altres organitzacions de caràcter regional.

Diversos països africans, de l’Àfrica occidental, han posat
en marxa una moratòria en la compra i venda d’armes lleugeres.
A gener de 1999 la Unió Europea aprovà una acció conjunta
amb l’objectiu de combatre l’acumulació desestabilitzadora i la
proliferació d’aquestes armes, contribuint a la reducció
d’estocs  existents, i ajudant a resoldre problemes causats per
la seva acumulació. Aquest estiu es té previst celebrar en el
marc de les Nacions Unides una conferència internacional
sobre tràfic il·lícit d’armes lleugeres en tots els seus aspectes.
Des de 1998 cents d’organitzacions de tot el món han format
una xarxa mundial denominada Xarxa Internacional d’Acció
sobre Armes Lleugeres, IANSA. Aquest mateix any 1998 la
Unió Europea aprovà un codi de conducta sobre transferències
d’armes que estableix una sèrie de criteris per les exportacions
d’armes dels països de la Unió Europea. L’any anterior, el 1997,
diversos premiats amb el Nobel de la pau proposaren un codi
internacional de conducta que reguli el comerç mundial
d’armes. Els  països exportadors, entre ells Espanya, encara no
apliquen suficients mesures de control a les seves
transferències d’armes, i continuen exportant-ne a països en
conflicte, amb situacions greus de violacions dels drets
humans.

La manca de transparència contribueix que aquestes
transferències no siguin adequadament controlades, per la qual
cosa es genera un cercle viciós de violència i inseguretat a
través del comerç d’armes, que moltes vegades degenera en un
esclafit de crisi humanitària com els de Rwanda, Kosovo, Timor
Oriental, o Sierra Leone, que fan que l’opinió pública tingui una
sensació d’impotència. I l’arrel del problema és el secret que
continua envoltant l’exportació d’armes. S’ha d’aconseguir que
siguin els parlaments els que puguin controlar aquest comerç.
Encara que es tracti d’un sector que en els darrers anys ha
entrat en crisi i ha disminuït la seva producció, Espanya té una
tradició de produir armes curtes i munició, que en bona part es
destina al mercat de l’exportació. A 1999 Espanya exportà armes
lleugeres per un valor de 12.172 milions de pessetes, 1.000
milions més que a l’any anterior. 

La meitat de les armes lleugeres fabricades a Espanya ho
són per empreses radicades al País Basc. S’han venut
importants quantitats de pistoles als Estats Units, Argentina,
Turquia, Angola, Veneçuela, Bulgària, Polònia, Djibuti,
Filipines, Indonèsia; i abundant munició a Aràbia, Índia,
Emirats, Turquia, Portugal, Ghana, Japó, Argentina, Xile, Xipre,
Paraguai, Romania, Perú, Malàisia o Equador, alguns dels quals
d’aquests  països estan o han estat en conflicte, tenen nivells
importants de militarització, o no respecten els drets humans,
per la qual cosa la venda d’armes lleugeres i munició té un
efecte negatiu clar i immediat.

Les conseqüències d’aquest comerç són greus. A més
d’augmentar, com ja hem dit, l’efecte letal i la duració dels
conflictes, afecta també de manera especial la població civil,
que representa el 95% de les víctimes. Absorbeix importants
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recursos econòmics als països del tercer món, en perjudici de
les seves necessitats socials. Augmenta el deute extern
d’aquests països; es calcula que un 20% d’aquest deute és
causat per la compra d’armament . Dificulta, a més, la resolució
pacífica dels conflictes, i augmenta el nivell de militarització
dels països compradors i d’algunes regions del planeta.

Quina és la situació a Espanya quant a transparència? Les
exportacions d’armament figuren aquí com a matèria
classificada, per un acord del Consell de Ministres de novembre
del 1986. Correspon, per tant, al Govern mantenir o canviar
aquesta situació. A Espanya no existeix un vertader control
parlamentari. Les actes de la Junta interministerial reguladora
del comerç exterior de material de defensa i doble ús, que
s’ocupa d’aprovar les exportacions, aquestes actes són
secretes. En aquesta junta hi ha actualment tres representants
del Ministeri d’Economia, dos del Ministeri de Defensa, un del
d’Interior, un d’Afers Exteriors, un d’Indústria i Energia, i un
altre del CESID. Però el Parlament en el seu conjunt no té dret
a consultar aquestes actes. La Llei de secrets oficials sols
permet que tres diputats, prèviament designats a l’inici de cada
legislatura, puguin realitzar preguntes sobre els temes
reservats, però sense que puguin donar publicitat a la
informació que reben a nivell confidencial.

A nivell administratiu, l’exportació d’armament està
regulada pel Reial Decret d’abril del 1998, i el seu article 6
especifica que es podran denegar les exportacions a Espanya
quan existeixin indicis racionals que el material bèl·lic pugui ser
emprat en accions que pertorbin la pau, l’estabilitat o la
seguretat a nivell mundial o regional, o que la seva exportació
pugui vulnerar els compromisos internacionals contrets per
Espanya. A causa del secretisme, però, no hi ha possibilitats de
verificar a priori si es compleix o no aquesta legislació.

Quins objectius es persegueixen amb aquesta proposició no
de llei? En primer lloc, la transparència, en la producció i
exportació espanyola d’armament, en la divulgació dels
productes  venuts a cada país, per conèixer si s’exporten armes
lleugeres a països en conflicte, amb elevats nivells de
militarització, o amb  serioses deficiències quant al respecte als
drets humans, i comprovar la coherència amb el codi de
conducta de la Unió Europea.

En segon lloc, un estricte control d’aquestes armes, tant a
Espanya com a la Unió Europea i en l’àmbit internacional,
mitjançant la millora del codi de conducte ja existent a la Unió
Europea, el suport a diverses iniciatives impulsades per
diferents països i organismes internacionals, i el control dels
agents  intermediaris mitjançant la creació d’un registre públic
sobre aquests. 

I en tercer lloc, promoure la regulació i el control de la
demanda d’armes lleugeres a països concrets, i o la recompra i
destrucció d’aquestes  armes lleugeres en determinats països,
participant en alguns d’aquests projectes. Aquesta és una
campanya que promou Amnistia Internacional, Greenpeace,
Intermon i Metges sense fronteres, amb el suport de 13 ONG
més, i la coordina tècnicament la Càtedra Unesco sobre la pau
i els drets humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Espero i desitjo, senyores i senyors diputats, que la
proposta que acabo de defensar compti amb el suport de tots
els grups de la cambra. Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cànoves. ¿Grupos que deseen fijar la posición?
Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista tiene la
palabra el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Volem des del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista manifestar que donarem suport a aquesta
proposició no de llei que acaba de presentar el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, i voldríem aportar algunes
reflexions al contingut d’aquesta proposició no de llei, que vol
donar suport institucional a una de les campanyes que s’estan
duent a terme dins la societat civil.

La primera reflexió que voldríem aportar és que ens sembla
que defensar una proposició no de llei d’aquestes
característiques en aquest parlament representa l’exercici
pràctic de responsabilitat política, ja que és una institució que
dóna suport a una de les moltes campanyes sobre desarmament
que han engegat diverses organitzacions de defensa i protecció
dels  drets humans, i creim que això és molt positiu i molt bo,
perquè massa vegades estam constatant que les institucions
públiques van actuant al marge d’allò que duen a terme les
organitzacions humanitàries, les organitzacions cíviques més
actives i dinàmiques.

En segon lloc, creim que amb aquesta proposició no de llei
estam contribuint molt positivament a enfortir aquelles
estratègies polítiques que duen a construir una cultura de la
pau, que es basi molt més encara en el respecte pels drets
humans, i que d’aquesta manera es contribueixi activament a
reforçar la convivència ciutadana i la pa. Nosaltres creim que
s’ha de desarmar la cultura de la violència, aquesta cultura de
la violència que està mistificant la masculinitat i l’ús de les
armes, i que acostuma les persones a dirimir les diferències
mitjançant l’ús de les armes. Desarmar la cultura de la violència
des de les institucions públiques ens sembla que és una de les
tasques  polítiques de major transcendència de cara al futur.
Nosaltres sabem que fa molts d’anys, molts de segles, fa més
de 7.000 anys, que líders polítics d’un poble de la Mediterrània
ja proposaven dins la seva meta d’actuació allò que era per a
ells  un somni, i que encara no s’ha vist realitzat, i era allò de
convertir les llances, convertir les armes per a la guerra, en
arades, en eines per conrar la terra. Aquest somni de 7.000 anys
enrere nosaltres creim que a les alçades del segle XXI, ara que
som a punt de començar, que estam massa avesats a viure de
la cultura de la violència, que l’any passat vàrem celebrar per
primera vegada l’Any Internacional de la Cultura de la Pau, que
enguany s’inaugura una dècada de la cultura de la pau per a la
infància, després de tant de temps de creure i de fer creure que
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les violències són inevitables, creim que ja toca començar a
pensar que no tenen per què ser-ho, i que la bona convivència
ciutadana no s’aconsegueix solament amb la bona voluntat
d’una part de la ciutadania, sinó que també s’hi requereix molta
més responsabilitat, molta més coherència política per part dels
governants, però també per part de totes les institucions
públiques que representen el conjunt de la ciutadania.

Per aquests motius nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra la Sra. Bennàsar. 

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei, com molt bé ha explicat el representant del
grup proposant, s’emmarca dins una ambiciosa i lloable
campanya que es va iniciar a la Càtedra Unesco de la
Universitat Autònoma de Barcelona amb les quatre ONG ben
conegudes: Amnistia Internacional, Greenpeace, Intermon,
Metges sense fronteres, a favor dels drets humans i de la
limitació de la venda d’armes a països que no compleixen uns
criteris d’acceptabilitat mínima.

Nosaltres estam d’acord amb el fons d’aquesta campanya,
encara que creim que aquí no és la cambra adequada els punts
que presenta, ja que això no s’ha debatut encara al Congrés
dels Diputats, que és el lloc adient per fer-ho. Però així i tot,
volem fer uns comentaris sobre la proposta.

Sobre el punt 1, estam totalment d’acord amb el fons, i al
Grup Parlamentari Popular també volem avançar cap a una
cultura de la pau, cap a un horitzó utòpic on només hi hagi
armes per a forces emparades per una legalitat internacional
democràtica, com va dir el Sr. Buades en un altre moment, quan
es va debatre aquesta campanya. Estam a favor de la
disminució de les vendes i l’exportació d’armament, i a favor
que es vagi fent més transparent. A Espanya en aquest moment
ja es coneixen les exportacions d’empreses públiques, i el
Govern de l’Estat ha fet saber la seva disposició a millorar i
ampliar el registre de transferències creat a l’ONU. L’Estat
espanyol compleix escrupolosament els criteris de
comportament establerts pel Parlament Europeu el 1995.

Al punt 2 ens agradaria comentar que el procés de millora
del nivell de transparència no pot fer-se de qualsevol manera,
i sense un estudi paral·lel dels avanços realitzats pels nostres
veïns. Podem afirmar que Espanya és un dels països amb un
major nivell de transparència en la informació a l’opinió pública,
i ho ha fet de manera més ràpida que altres nacions. Sols
Finlàndia i Luxemburg, que no són grans fabricants d’armes,
han realitzat estadístiques on contrasten les dades dels països
de destí amb els productes exportats. Podem dir també que
Espanya se situa en el reduït grup de països que proporcionen
a l’opinió pública una dada essencial per al coneixement del

fluix comercial, com la distribució per països de destí, del valor
efectivament exportat. La JIMDDU, la Junta Interministerial de
material de defensa i doble ús, ha incrementat el nivell
d’informació al Parlament i a l’opinió pública, informació que és
molt sensible i delicada, i que pertany a la seguretat nacional.

Al punt 3, les exigències proposades en aquest punt
corresponen a una proposta holandesa, que no tingué cap o
molt poca acceptació en el debat de revisió del codi de
conducta de la Unió Europea, i que les ONG que proposen
aquesta campanya reprenen. Exigir que es restringeixin les
exportacions als països que no declaren al registre de l’ONU
quan la comunicació al registre és voluntària. És un poc
congruent.

Altres propostes que vostès esmenten ja estan incloses en
diverses iniciatives de l’ONU i de la Unió Europea, com
succeeix en el que concerneix al control dels intermediaris
d’armes, i també com succeeix en el programa de la Unió
Europea per a la prevenció i lluita contra el tràfic il·lícit d’armes
convencionals, o de l’acció comuna de la Unió Europea sobre
armes lleugeres o de petit calibre.

Al punt 4, ens agradaria comentar que el Govern espanyol
ja participa a fòrums internacionals. Com a exemple recordaré la
Convenció interamericana sobre la transparència en les
adquisicions d’armes convencionals, aprovada per l’Assemblea
General de l’Organització d’Estats Americans que tingué lloc a
Guatemala el passat 7 de juny. A l’esmentada assemblea els
països signants es comprometen a comunicar les seves
exportacions de forma similar al mecanisme que regeix el
funcionament del registre de Nacions Unides. 

Al punt 5, aquesta inquietud, o sol·licitud, està integrada a
l’acció comuna de la Unió Europea sobre armes lleugeres i de
petit calibre, aprovada el 7 de gener del 1999, que preveu
finançació procedent d’assignacions de cada estat membre, i
accions per a l’eliminació de les existències d’armes lleugeres,
readaptació de combatents i atenció a les víctimes.

Al punt 6, aquest punt sincerament el Govern ja ha
començat a fer-ho, amb iniciatives en el camp del comerç
exterior d’arma curta i lleugera. La ja esmentada acció comuna
de la Unió Europea es basa en actuacions directes de la
Comissió, ajuda tècnica i financera, més que en intervencions
dels estats membres.

És per tant que aquesta proposició no de llei, com he dit
abans, encara està pendent de debat a la institució adient, que
és el Congrés dels Diputats, i per això consideram que és més
prudent esperar a la finalització de la tramitació al Congrés, i per
aquest motiu el Grup Parlamentari Popular s’abstendrà en
aquesta votació. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gracias, Sra. Bennàsar. Sr. Cànoves, por contradicciones
cinco minutos.
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EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc agrair la intervenció del Sr. Buele en representació
del Grup PSM-Entesa Nacionalista i per les reflexions que ens
ha fet sobre aquesta proposició no de llei. Estic d’acord amb ell
en què feim avui un exercici pràctic de responsabilitat política.
Molt poques vegades un parlamentari en aquesta cambra pot
tenir la sensació que està aportant un granet d’arena a temes
que són importants a nivell de tot el planeta, i aquest granet
d’arena és possible i avui l’estam posant. Per tant estam
d’acord amb aquesta reflexió i sobretot també amb la segona,
que s’estan enfortint, amb aquesta proposició, estratègies
polítiques que contribueixen a millorar la pau en el món.

És cert que nosaltres no perseguim que es prohibeixin, amb
aquesta proposició no de llei, les armes radicalment, les armes
lleugeres. No és aquesta la nostra fita perquè sabem que això és
utòpic en aquests moments; nosaltres el que cercam és el
control i la seva reducció, i em permetran una reflexió que crec
que és important sobre aquest aspecte, perquè també és
important la recerca de la pau mundial.

Jo entenc que la proliferació d’armes lleugeres no és la
primera causa, la causa principal, dels conflictes a nivell
mundial. Jo crec que la possessió i l’ús d’armes es converteix
en el recurs fàcil per obtenir allò imprescindible quan no hi ha
perspectives d’aconseguir-ho mitjançant un treball segur o
quan, a través de la cultura de la violència, s’han acostumat a
dirimir les seves diferències les persones humanes per mitjà de
l’ús de les armes. La proliferació de les armes lleugeres és així,
entenc jo, una conseqüència de deixadeses polítiques,
pobreses, desigualtats, marginalitats socials, desarmaments
incomplets i manipulacions geopolítiques del passat. Per això
es bàsic i primordial que totes les mesures vagin acompanyades
d’unes actuacions polítiques fermes en desenvolupament humà
a les regions en conflicte. Jo crec que en tot això hi estam
d’acord tots.

I quant a la Sra. Bennàsar lament que no pugui donar una
passa més i es pugui adherir a aquesta proposició no de llei i
s’abstengui, perquè en principi comparteix, com ha dit molt bé,
el fons però no la forma, i bàsicament perquè diu, si no l’he
entesa malament, que el Govern de l’Estat espanyol ja compleix,
concretament va fer públic un llistat d’exportacions realitzades
l’any 1997 i que això el fa mereixedor d’un qualificatiu de
transparència. 

Idò miri, vostè ha dit que aquesta és una campanya
meritòria d’una sèrie d’organitzacions no governamentals, i jo
li he de dir que aquestes organitzacions no governamentals
diuen, en castellà: “El Gobierno no hace los deberes”, i no
hace los deberes perquè aquesta comunicació al Parlament es
va fer, no a iniciativa pròpia, es va fer perquè hi va haver una
proposició no de llei dels grups de l’oposició que li varen
demanar. Es va aprovar per unanimitat, perdó, per majoria, i es
va veure obligat a comunicar aquell llistat. Però aquell llistat és
parcial, i varen fer aquell llistat molt hàbilment, amagant -
segons les mateixes ONG- dades importants per saber aquest
tràfic o aquesta transferència d’armes a països tercers.

Jo només li faré un parell de reflexions que fan les ONG
sobre la deficiència d’aquesta transparència. En aquell llistat no
s’adjunta l’import total de les compres realitzades als països i
no s’especifiquen el tipus de productes adquirits. S’oculta una
informació tan elemental com el tipus de productes exportats a
cada país. En el compromís parlamentari de març del 97 es va
acordar incorporar la informació a totes les transferències
militars de seguretat i policials; no s’hi inclouen. Es destaca
especialment en aquell llistat les exportacions a Tailàndia i
Turquia de tot l’armament, lleuger i no lleuger, que l’any 97 puja
a 65.000 milions de pessetes; idò bé, no es promou cap debat al
respecte, que és allò que demanaven les ONG respecte...,
sobretot tenint en compte el país, un dels països principals que
reben armament d’Espanya que és Turquia, un país que
internacionalment moltes vegades s’ha posat en qüestió,
sobretot en violació dels drets humans. Per tant, crec que
s’hauria d’obrir un debat, com demanen les ONG, si el Govern
no l’obre. I podríem continuar tot un llarg llistat de deficiències
d’aquesta comunicació per la qual jo crec que no hi ha
transparència i continua vigent encara aquesta petició de
transparència. 

Per tant lament que no se sumin a aquesta proposició no de
llei perquè crec que s’hi podria sumar. No va en contra d’un
govern determinat, és una petició genèrica al govern de torn; en
aquests  moments tenim un govern del Partit Popular, però
podríem tenir un altre govern, i és una petició perfectament
assumible per vostès perquè no va directament a un color
polític, és una proposició genèrica i són les mateixes
organitzacions no governamentals que declaren que Espanya
en aquests moments no és transparent en aquest tema.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.

Arribats a aquest punt, substanciat el debat, procediríem a
la votació, i demanaria a les senyores i als senyors diputats que
votin a favor de la proposició no de llei que es posin drets, per
favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 30; abstencions, 22; no
hi ha vots en contra. En conseqüència, queda aprovada la
proposició no de llei 622, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la campanya “Adéu a les armes”.
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III.- Debat de les propostes de resolució derivades del debat
de l'escrit RGE núm. 5707/00, presentat pel Govern de les
Illes Balears, com a comunicació del Govern sobre les
memòries de gestió de competències assumides pels consells
insulars corresponents al 1998.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat de
les propostes de resolució derivades del debat de la
comunicació del Govern relativa a les memòries de gestió de les
competències assumides pels consells insulars corresponents
a l’any 1998, escrit RGE núm. 5707.

Per defensar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular intervé el Sr. Cristòfol Huguet per un
temps de 10 minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, fins el 3 de novembre del 2000 va estar vigent en
aquesta comunitat la Llei 5 de l’any 89, de 13 d’abril, de
consells  insulars, que en el seu article 24 disposava que els
consells elaborarien anualment una memòria sobre la gestió de
les competències que els haguessin estat atribuïdes per llei del
Parlament, que inclouria -la memòria- els nivells i la qualitat de
les funcions i dels serveis exercits, i que el Govern -punt 2
d’aquest article- de la comunitat autònoma, una vegada
examinades les memòries les trametria al Parlament amb una
comunicació per al seu debat.

La llei de 2 de novembre del 2000, que deroga l’anterior, diu
en el seu article 36, com a tècniques de control, lletra a), que el
Govern de la comunitat autònoma exercirà la supervisió de
l’actuació dels consells insulars en la gestió de les
competències transferides, i podrà proposar al Parlament, si
s’escau, l’adopció de les mesures que consideri necessàries. El
punt b) mana que dins el primer trimestre de cada any els
consells  insulars trametran al Govern de la comunitat autònoma
una memòria sobre la gestió de les competències transferides
que inclourà els nivells i la qualitat de les funcions i dels
serveis  prestats. El Govern podrà proposar al Parlament les
mesures que consideri necessàries.

En relació a les memòries de l’any 1998, s’ha produït tal
retard entre la tramesa per part del Govern de la seva
comunicació, que ens trobam a cavall entre la derogació de la
Llei del 89 i l’entrada en vigor de la del 2000, el que motiva la
Mesa del Parlament a fer una consulta respecte de continuar o
no la tramitació, donat que el canvi legislatiu el que fa és donar
facultat, possibilitat al Govern de fer o no, de proposar o no, o
d’adoptar o no mesures.

Bé, és una opció política. Nosaltres en qualsevol cas, i açò
quedi com el més important de tota la meva intervenció, el que
ens importa és defensar els interessos dels ciutadans. No té cap
sentit fer un debat de res en aquesta cambra si darrere i com a
objectiu principal no hi ha una millora en el servei i en l’atenció
dels  béns i les gestions que es mereixen els ciutadans. Per tant,
aquest és l’element que ens emmarca i ens serveix d’escenari
per a la nostra intervenció, i amb aquesta perspectiva hem llegit

el que diuen els consells a les memòries en relació a
l’urbanisme, habitabilitat, règim local, informació turística,
serveis  socials, inspecció tècnica de vehicles, cultura,
patrimoni, esports, activitats classificades, parcs aquàtics,
ordenació turística, tutela i acolliment, i també hem llegit el que
opina el Govern. 

Com a conseqüència de tot açò, el primer que volem fer
constatar és que aquestes  competències s’han exercit d’acord
i en compliment del que disposa la legislació vigent. Ja ho sé,
que em poden dir: bé, però no han dit els tribunals que la
moratòria del consell no era legal? Però és que aquest no era
l’exercici de la seva competència, és que era un altre tema, és
que açò era una competència del Govern. És a dir, nosaltres
aquí ens referim a l’urbanisme, que el que ha fet amb urbanisme,
tot i que ha passat de 20 i busques de contenciosos a 60 i no sé
quants, creim que l’ha exercida complint la legislació vigent. Per
tant, la primera constatació, el primer punt, si no hi estan
d’acord ens votin en contra, però la primera constatació i aclarit
el tema de la moratòria, queda ben clar que per a nosaltres ha
exercit totes les competències en compliment de la legislació
vigent.

En els punts números 2, 3 i 4 de les nostres propostes ens
queixam de l’actuació del Govern. El Govern tenia les memòries,
les darreres, crec que, pel que he llegit, es van aprovar el febrer
del 2000 a Menorca, hi va haver aquest retard, emperò és que
aquí no van arribar fins al gener del 2001, fins al gener del 2001.
Jo supòs que algun dels  diputats o les diputats dirà al Govern:
“el Govern té altra feina, és igual que parlem d’ells, és igual que
a nosaltres ens pertoqui el seu seguiment, ells tenen altres
feines”; són feines..., vaja, el que ells entenen per govern, i
nosaltres ens entenem, que no és servir als ciutadans, que és
procurar que el PP..., eh?, doblegada de coll.

Bé, però a més de presentar un any tard les memòries que es
van presentar, -després parlarem del consell, Sra. Munar- el
Parlament de les Illes Balears també creim que ha de lamentar
que no hi hagi hagut cap valoració respecte dels nivells i de la
qualitat de funcions. Mirin, si repassam les memòries, per
exemple aquí n’hi ha una de senzilla; diu: “Memòria referida a
règim local. Per últim cal assenyalar que, com ja es va fer l’any
passat o l’any anterior, no s’inclou cap annex del certificat
d’intervenció del consell insular en el qual figurin partides
d’ingressos i despeses referents a l’àrea...”, etc., etc. Açò
interior, açò urbanisme, açò no fa que enguany, que els altres
grups no han presentat ni una proposta de resolució, cada any
tots  presentessin propostes perquè el finançament era
insuficient. Les memòries no incloïen pressuposts de despeses
i d’ingressos, però tothom trobava que no hi havia prou
transferència. És ver que n’hi han donat més, és ver que estam
contents que hagi estat així, però aquí hi ha una incongruència
i enguany, òbviament, a pesar que fos del 98, açò no hi és.

Hi ha també una queixa respecte del fet que no hi ha cap
mesura proposada respecte de com millorar la prestació dels
serveis  i de les funcions. És ver que quan una competència està
transferida l’autonomia dels consells ha de ser absoluta i total,
estam totalment d’acord, però els suggeriments del Govern i els
del Parlament, les propostes, encara que no siguin d’obligat
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compliment, segurament poden servir per enriquir les
actuacions, i si no vegin com per exemple alguna de les
memòries diu: “La primera diferència notable i molt important
per a la realització de l’informe la trobam en el tipus de memòria
que presenta el Consell de Mallorca, puix, tot i que presenta
una memòria prou completa de les activitats que du a terme i
nombre de participants -està referit a la matèria d’esports- en
cap cas no indica ni fa constar en cap dels programes ni
activitats els pressuposts que hi destina per a la seva
realització”. Era el 98. Jo ho supòs, que tenien dificultats per fer
els pressuposts, perquè per aquell joc que sabem que hi havia
de factures, amb aquella història de Son Pardo era difícil fer
pressuposts  o saber què els costava, perquè després quines
factures havien de sumar?, les bones?, les que no eren bones?
És un detall de la memòria que potser ens ajudaria a poder
aclarir, d’acord amb l’informe del Govern, com ho podrien fer
millor.

Una altra qüestió també interessant és a l’ordenació
turística, que diu per exemple, i aquesta per a mi és una de les
conclusions en què hi ha una valoració, és a dir, de tota la llista
que han fet de les 11 matèries transferides n’hi ha una que sí,
que hi ha una valoració, i és la que fa referència a ordenació
turística que, com sabeu, tenen Menorca, Eivissa i Formentera,
i que diu: “Es valora positivament la gestió de les competències
en matèria d’ordenació turística en els consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera, ja que ha agilitat la tramitació de tots els
expedients relatius a aquesta matèria i ha apropat
l’administració turística al ciutadà. Es recomana que s’activi
formalment la Comissió Interinsular de Coordinació Turística”,
una cosa bona, una cosa naturalment que hem de ressaltar i
hem de reconèixer.

En matèria de tutela i acolliment de menors. Conclusions: “A
les memòries examinades no s’aprecien dades especialment
rellevants, tant en el sentit positiu com negatiu. No apareixen
suficients elements comuns per poder analitzar...” 

Jo crec que sí, que hi ha motiu per demanar, per tant, al
Parlament que exigeixi als governs que siguin més puntuals en
la comunicació de les memòries, que ho faci, tot i que és una
facultat que ho faci, que a més faci una valoració respecte dels
nivells  i la qualitat, no entri a valorar internament els consells,
sinó si els serveis dels consells als  ciutadans es poden valorar
des del punt de vista de qualitat en les seves funcions i de
millora, i que també faci propostes perquè els consells sàpiguen
què pensa el Govern i què opina el Parlament respecte de com
millorar.

Les darreres propostes... 

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Vaig acabant. ...de la 5 fins a la 9, són idees que intentam
que poden millorar el coneixement del que els ciutadans reben
dels  consells, d’allò que els han encomanat des d’aquest
parlament els diputats.

A la número 5 demanam que a les memòries anuals, si hi ha,
en opinió dels consells, duplicitat -la 5 i la 6- ho facin constar,
i si hi ha desequilibri pressupostari que també ho posin de
manifest. A la 7 el que demanam és que hi hagi una evolució de
les estadístiques; açò ho hem vist només a una memòria de
cèdules d’habitabilitat i és interessantíssim per conèixer com
progressa aquesta, o la moratòria, o la disciplina urbanística, o
les llicències en sòl rústic. Pensam que aquesta informació ha
d’estar recollida a les memòries. A la número 8 el que volem és
que s’incorporin indicadors que permetin valorar l’eficàcia de
l’administració, la disminució del temps de tramitació,
l’economia processal i la incorporació de les noves tecnologies
en la gestió de les competències assumides; creim que açò ho
haurien de fer no només els consells, sinó també l’administració
municipal i l’administració de la comunitat autònoma. Fer
aquesta reflexió i fer-la pública seria jo crec bastant més positiu
que no molta publicitat institucional d’aquesta que no sabem
molt bé quin objectiu té.

I finalment, per acabar, Sr. President, a la número 9
demanam, instam els consells insulars a incorporar un
indicadors de factor ambiental en la gestió de les seves
competències assumides. Està defensat aquí per tots els grups,
segurament amb més intensitat pel grup... 

EL SR. PRESIDENT:

Acabe ya, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, ja és per acabar. ...pel grup d’Els Verds, que
el factor ambient, d’acord amb el cinquè programa europeu i
amb totes les corrents respecte del medi ambient que hi ha per
tot el món és un factor transversal que afecta totes les
competències i tota l’administració i tots els sectors de la
societat. Per tant, que les memòries incorporin una valoració o,
com a mínim, uns indicadors assenyalant la incorporació, creim
que no ha de fer res més que millorar aquestes memòries i, per
tant, demostrar als ciutadans l’actualitat de la política en
aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Grupos que deseen intervenir? Por el
PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És la darrera memòria dels consells
insulars que possiblement debatem en aquest plenari. En el
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plenari debatem les propostes de resolució que presenten els
grups i tots els grups estam d’acord en què no era el sistema
més adequat per valorar la gestió que feien els consells insulars
de les competències que els transferia la comunitat autònoma
i que, per tant, aquest sistema s’havia de modificar, s’havia de
canviar, i si afegim a açò que les propostes de resolució que
fèiem des dels partits d’esquerres a les memòries d’anys
anteriors dels consells insular, el Govern les va solucionant i
les va assumint, i la prova més clara és que una de les queixes
importants que fèiem els partits del pacte era la manca de
finançament de determinades competències que rebien els
consells insulars i el Govern, en els pressupostos del 2000, va
solucionar aquest tema amb els suplements de crèdit que va fer
en aquests pressuposts.

Per altra banda, una de les qüestions que queden clares en
aquestes  memòries del consell insular és les crítiques que
havíem fet des de l’oposició quan dèiem que les competències
no venien suficientment dotades, i la prova clara és la
competència en ordenació turística que tenen els consells de
Menorca i d’Eivissa, on en el cost efectiu es preveien ingressos
per qüestions de multes per valor de més de 14 milions de
pessetes, i si miram la memòria veim que no han arribat ni a 5
milions de pessetes. Per tant es calculava bastant malament la
recaptació que es podia fer en determinats conceptes des del
consell insular i que evidentment després no quadrava amb el
que era la realitat de la gestió. Per açò el Govern va haver de fer
les feines de suplementar totes les competències que havia
transferit als consells insulars i, com he dit abans, açò es va fer
en els pressupostos de l’any 2000.

Per tant, no donarem suport a les propostes de resolució
que ha presentat el Partit Popular en aquest sentit perquè les
crítiques que més fa..., jo entenc que el Govern ha estat bastant
diligent en comparació al que ho havia estat fins ara a l’hora de
presentar la memòria, les memòries en aquest parlament de les
transferències que tenien els consells insulars, que tardaven
bastant més d’un any a trametre-les al Parlament de les Illes
Balears.

Per tant no donarem suport a les propostes que ha fet el
Partit Popular perquè entenem, i per açò no hem presentat les
nostres, que era un debat totalment obsolet el fet que unes
memòries de l’any 98 es debatessin el març de l’any 2000, i
perquè entenem, com he dit al començament, que el sistema ha
de ser molt diferent de com ho feim fins ara.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Vicent Tur, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, deia el Sr. Huguet que el Govern està molt preocupat
en què el Partit Popular doblegàs el genoll. Jo crec que no ho
té ben entès, vostè, això, jo crec que el Govern poca feina té en
aquests  moments en això perquè se sobra i es basta el Partit
Popular perquè això sigui així. Per tant no adjudiqui una feina
al Govern que en aquest cas concret no crec que tengui; en un
altre no ho sé.

A mi em sap greu que avui aquest debat es liquidi amb tant
poc interès dins la Cambra. Crec que aquest hauria de ser un
debat important, tal i com pretenia l’esperit de l’article 24 de la
Llei de consells insulars del 89, però vostès són els que, des del
Govern, i des del govern dels  consells insulars, aquests anys
han anat interpretant i aplicant la Llei de consells insulars del
89..., l’ha devaluada, i l’han devaluada perquè vostès han
escatimat contínuament els consells insular, no han cregut mai,
a pesar del que han dit, en la bondat d’aquestes institucions, a
pesar que llavors diguin aquí que l’únic que els interessa és
defensar els interessos dels ciutadans, en la bondat d’aquestes
institucions per defensar, precisament, els interessos dels
ciutadans i per gestionar aquelles competències més properes
als ciutadans i, per tant, amb més qualitat i amb més eficiència.

Per tant, per allò que advocam des del Grup Parlamentari
Socialista és per recuperar aquest esperit  de la Llei de consells
insulars, de l’anterior i d’aquesta, i advocam perquè es
converteixi en un debat sobre política de consells insulars al
màxim nivell, en què participen les presidentes o els presidents
dels  consells insulars i on la política de consells insulars estigui
vertaderament present en aquest parlament.

Just una pinzellada per a l’explicació de vot sobre les
propostes que vostès fan, que ja li anuncii que les votarem en
contra. En primer lloc, per una sèrie de coses que estan a la
vista i que basta anar a veure els Diaris de Sessions i els
calendaris de la tramitació parlamentària. En primer lloc vostè
parla d’un retard en la presentació de la memòria per part del
Govern; no més que sempre, més bé al contrari: bastant abans
del que es venia fent, i això no justifica que hi hagi un retard, no
hi hauria de ser, però en qualsevol cas no és més, sinó que és
menys. Per tant no acusi d’una cosa que s’ha millorat dins les
possibilitats.

Després vostès continuen encara amb aquesta obsessió de
tutelar o pretendre tutelar des d’aquesta institució, des
d’aquesta cambra, els consells insulars, i ho posen de manifest
a la primera proposta que fan, a la primera proposta de resolució
que fan. Aquest parlament proposen vostès que constati que
els consells han complert amb el que disposa la legislació
vigent. No faltaria més, però és que vostè deu saber que les
actuacions dels consells insulars esgoten, els acords dels
consells  insulars esgoten la via administrativa i que, per tant, si
en algun cas no s’ha complert la llei seran els tribunals que ho
hauran de dir, no serà aquesta cambra.

Continuen sense entendre l’esperit de la Llei de consells
insulars, amb la qual es pretenia que aquesta cambra,
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responsable de les lleis de transferències als consells insulars,
tengui coneixement de la qualitat i del nivell de serveis que es
presten als ciutadans amb aquestes competències que es
transfereixen als consells insulars, i que pugui aportar
solucions, solucions que en tots aquests anys, a pesar de les
propostes  de resolució que es feien des de l’oposició, perquè
em sembla que vostè també ho ha dit, les memòries dels
consells  insulars governats, la majoria dels consells i del temps,
per vostès, no feien constar aquests dèficits, quan ho feien en
el Consell de Mallorca a l’anterior legislatura, hi ha diverses
memòries de gestió que sí que fan constar dèficits tan
importants com manca de suport en desplegament legislatiu i
normatiu i manca de finançament, el Govern per suposat que no
ho va recollir a les memòries, i ha hagut de venir un altre govern
que sense necessitat de recollir-ho a les memòries i dur-ho a
aquest debat, en el pressupost del 2000 va corregir el dèficit
important que hi havia de finançament, i els altres temes s’estan
corregint.

Per tant ara vostès proposen a les seves propostes de
resolució allò que no havien fet mai. Fins i tot arriben a instar
els  consells, cosa que jo crec que tampoc no és molt correcta,
en tot cas suggerir els consells insulars, que plantegin allò que
haurien d’haver plantejat des del primer dia i que no van
plantejar quan governaven vostès. Per tant, a nosaltres ens
consta que els consells insulars saben interpretar la llei, que
coneixen la llei i que la saben interpretar i que ho faran. Per tant
no és necessari que des d’aquí els instem a res de tot això i no
els donarem suport.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur... Perdó, Sr. Vicent Tur, en nom
del Grup Socialista.

Procedeix ara la votació, per tant, cridarem als diputats a
votació. 

Donam un marge als diputats perquè arribin, perquè no hem
tocat el timbre tres minuts abans. Procedim a la votació.

 Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor de les proposicions de resolució que ha plantejat el Grup
Popular es posin drets per favor, gràcies.

Senyores i senyors que votin en contra, moltes gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 22, vots en contra 27. En
conseqüència queden rebutjades les propostes de resolució
derivades del debat de la comunicació al Govern, relativa a les
memòries de gestió de les competències assumides pels
consells insulars, corresponents a l’any 1998.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucional i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
2969/00, sobre el patrimoni de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Passam al següent punt i darrer de l’ordre del dia, el debat
i votació de la llei de patrimoni de la comunitat autònoma de les
Illes Balears RGE núm. 2969. El Grup Parlamentari Popular manté
les esmenes, la 3590, 3604, 3608, 3591, 3593, 3594, 3595, 3606,
3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602 i 3603. La diputada Sra.
Aina Castillo i Ferrer té torn per defensar conjuntament totes
aquestes esmenes.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé avui matí el pla, el dictamen de la
Comissió d’Assumptes Institucionals sobre el projecte de llei
de patrimoni de la comunitat autònoma, presentat per l’actual
Govern Balear. Nosaltres en línies generals hem donat suport
a excepció de determinats articles, els quals hem esmenat
parcialment.

Hem presentat un total de 19 esmenes, de les quals una ha
estat retirada, una ha estat acceptada, com no podia ser d’altra
manera, i les altres 18 esmenes les mantenim, perquè cap d’elles,
torn a repetir, ha tengut el suport dels altres grups
parlamentaris. Tal vegada nosaltres no entenem el President de
la comunitat autònoma, quan ens parla de diàleg i cooperació,
segurament tenim conceptes diferents. Com deia hem donat
suport  a la majoria de l’articulat perquè no podia ser d’una altra
manera. Aquest projecte, com tots els diputats de la cambra
recordaran, és molt similar exceptuant alguns punts, uns de
forma altres de contingut, al que el Govern del Partit Popular va
presentar la passada legislatura com a projecte de llei. 

Aquest projecte de llei va decaure per manca de temps i el
vàrem tornar presentar com a proposició de llei aquesta
legislatura. Recordem que els altres grups parlamentaris, jo no
hi era però he tengut l’oportunitat de llegir-ho al Diari de
Sessions, els altres grups parlamentaris no li varen donar
suport, el varen rebutjar amb l’excusa que el Govern
d’Esquerres ja tenia preparat un projecte de llei de patrimoni,
avui el tenim aquí davant i veim que és molt semblant al que
varen rebutjar, hem perdut una mica el temps, però bé que
cadascú faci les seves deduccions.

Bé entrant ja dins l’explicació de cada esmena, perquè la
falta de diàleg no em donarà temps a explicar les 18 esmenes
que hem de mantenir. Així doncs podem dir que s’han presentat
dos tipus d’esmenes, unes  de tipus constructiu que intenten
millorar el contingut de la llei i les altres que nosaltres també
consideram que són constructives, és cert que no tenen un
contingut bàsicament formal sinó que tenen plantejaments de
fons que ara explicaré. Respecte les primeres, la primera esmena
presentada ha estat a l’article 12 i fa referència al procediment
de delimitació i fitació dels béns patrimonials de la comunitat
autònoma, el procediment assenyalat en aquest article nosaltres
el compartim, no obstant vàrem considerar més adient afegir un
punt cinquè on s’aclarien els  dos tipus de procediment allà on



2560 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 57 / 27 de març del 2001

 

podien acudir els administrats, el contenciós administratiu i la
jurisdicció ordinària.

La segona esmena s’ha presentat a l’article 27 i fa referència
a la duració de les concessions administratives. El projecte de
llei estableix com a màxim 50 anys, nosaltres suggerim que
garanteix més l’objectivitat i la pluralitat 30 anys i no 50 anys.
Bé això és una opció a la legislació autonòmica comparada i
tenim casos que realment són 30 anys i creim que és la
tendència que darrerament s’aplica. Tenim Catalunya, Canàries,
Múrcia o Navarra que té 40 anys però no arriben als 50 anys. 

Per altra banda, l’altra esmena s’ha presentat a l’article 28.
En aquest article hem presentat dues esmenes i fan referència
a les clàusules obligatòries d’una concessió. Per una banda era
introduir o fixar el cànon mínim de la concessió, que ja hi era a
la llei de 1990, establint que el cànon no podia ser inferior al
resultat d’aplicar el resultat el tipus d’interès bàsic al valor de
l’element patrimonial. L’altra esmena que fa referència a aquest
article també es tracta d’incloure l’obligació expressament del
concessionari de deixar lliures i buits a disposició de
l’Administració els béns en el termini establert. És una
obligació prou important que nosaltres consideram que era molt
important i per això havia de figurar dins el contingut de la
concessió del contracte que es signa entre les parts.

La propera esmena és a l’article 53 i fa referència al
procediment per alienar béns de la comunitat autònoma. El
procediment normal és la subhasta, però a determinats casos
excepcionals  que figuren a la llei, s’estableix que pot ser per
venta directa i en aquest casos vàrem considerar que el dret de
tempteig i retracte que s’estableix també a l’article 56 de la llei,
hauria de desaparèixer. Finalment dins aquest bloc, l’esmena
que vàrem presentar a l’article 81, fa referència a l’inventari
general de béns, és una esmena constructiva que figurava al
nostre projecte de llei i simplement completa el text presentat
com nosaltres vàrem presentar.

Respecte el segon bloc, com he dit abans es refereix a
plantejament de fons, no només de forma, la primera esmena
podem dir que fa referència a l’article 45 i es refereix a
l’explotació directe de béns patrimonials per part de particulars.
En cas d’adjudicació directe i no per concurs, que és el
procediment normal en els casos excepcionals que assenyala la
llei, nosaltres consideram que l’òrgan competent és el Consell
de Govern i no el Conseller de Presidència, Sr. Garcias, perquè
d’altra banda si ens deien que la llei de 1990 era una llei
presidencialista, aquesta llei que vostès ens duen ara és una llei
del Conseller de Presidència, continua sent un òrgan
unipersonal qui decideix i així no aclarim res. En atenció a la
transparència i garantir millor la lliure concurrència d’exigir la
intervenció del Consell de Govern. 

La propera esmena a l’article 49, que fa referència a
transaccionar o sotmetre a arbitratges judicials els béns de la
comunitat autònoma, el projecte també diu que es demanarà
dictamen al Consell Consultiu i decidirà el Sr. Garcias, nosaltres
demanam que vengui el dictamen del Consell Consultiu, però
una vegada més demanam la intervenció del Consell de Govern,
així ho tenim també a la legislació comparada Andalusia, Aragó

i  Castella-Lleó i fins i tot, aquestes darreres si és arbitratge
exigeixen llei, no només l’acord del Consell de Govern.

La propera esmena fa referència a l’article 51 i es refereix
també, quasi totes van en el mateix sentit, es refereix a la compra
de béns immobles o drets reals, en el cas que no es faci per
concurs i es faci per adjudicació directe, tornam a demanar la
participació del Consell de Govern, perquè en aquests casos
que es compra a dit, creim que garanteix més la transparència la
participació de tot el Consell i no només del Conseller de
Presidència. 

Després a l’article 52 també hem presentat una esmena i fa
referència a la venda de béns immobles. En aquest punt jo crec
que, fins i tot, és més greu l’articulat del projecte de llei, perquè
la nostra esmena fa referència que en el cas que la valoració
d’aquests  béns immobles sigui superior més o manco a uns 350
milions de pessetes, són 2.103.000 euros, en aquests casos és
necessària una llei del Parlament de les Illes Balears. A la llei del
90 s’exigia llei del Parlament quan la quantitat era superior a 100
milions de pessetes, nosaltres l’hem pujada, però vostès l’han
fet desaparèixer.

 És a dir, vostès a la venda de béns immobles ja no exigeixen
cap participació del Parlament de les Illes Balears. Creim que
s’usurpen les funcions del Parlament de les Illes Balears i és
una manca de garantia per als ciutadans. Comparant legislació
autonòmica tenim que totes les comunitats autònomes, gairebé
totes, tenen aquesta previsió de llei parlamentària, unes amb
més valoració i altres amb menys, però totes tenen aquesta
contemplació de llei parlamentària.

Passam a la següent esmena que és a l’article 60. En el cas
de cessió gratuïta de béns que es poden cedir a associacions
o entitats d’interès social. La llei del 90 demanava la llei, llei del
Parlament de les Illes Balears una altra vegada, si la valoració
era de més de 150 milions de pessetes. Nosaltres la lloàvem i
demanàvem si era superior a 350 milions de pessetes. Vostès al
seu projecte no demanen llei per a res. A la legislació
comparada, una altra vegada, tornam veure que quasi totes, si
bé no demanen llei, almenys demanen donar comptes a les
assemblees regionals.

La propera esmena a l’article 64, que regula els
arrendaments a favor de la comunitat autònoma. Novament aquí
no tenim una usurpació de funcions al Parlament, però tenim
una usurpació de funcions al Consell de Govern. Nosaltres
demanam que en el cas que sigui per concertació directe hauria
d’intervenir el Consell de Govern.

A l’article 69 hem presentat dues esmenes. Bé aquest article
fa referència a l’alienació de béns mobles. La primera esmena
consisteix en suprimir el segon paràgraf d’aquest article, que
estableix la venda directe, sense subhasta dels mobles que
tenen valoració inferior a 3.000 euros, és a dir, unes 500.000
pessetes. Per què? Perquè nosaltres consideram que pot haver-
hi mobles, com pot ser un cotxe, una moto, que no arriben a
aquesta valoració, però que no està justificada la venda directe,
sinó que també s’ha d’establir la subhasta. La segona esmena
a l’article 69 d’alienació de béns mobles, es refereix a la
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modificació de l’apartat tercer, que també estableix l’alienació
directe dels béns mobles quan, o bé ha quedat deserta la
primera subhasta, o bé són béns tecnològicament obsolets, o
bé siguin béns greument deteriorats. Nosaltres consideram que
sigui venda directe, només si ha quedat deserta la primera
subhasta, o en els casos de béns tecnològicament obsolets o
greument deteriorats, sempre i que la valoració sigui inferior a
500.000 pessetes. Pensam per exemple amb un aparell mèdic
d’una clínica de l’Administració, que tal vegada hagi quedat
desfasat, però que a una consulta privada podria ser molt útil
i per ventura podríem parlar de molts de milions.

Després la propera esmena és a l’article 74 i fa referència a
l’adquisició o alienació de (...) representatiu o de capital a
empreses privades. En aquest cas té competències també el Sr.
Garcias, nosaltres consideram que en aquests casos de venda
o adquisició de participacions hauria d’intervenir també el
Consell de Govern, que en el projecte només s’estableix en cas
de pèrdua de la posició majoritària. Nosaltres consideram que
hauria d’intervenir sempre, perquè es tracta d’actuacions més
polítiques o d’oportunitat per a la comunitat autònoma. La llei
de 1990 exigia llei si es perdia la posició majoritària. Nosaltres
proposàvem només l’acord del Consell de Govern. I la
legislació comparada també ho tenim així, Catalunya, Castella-
La Manxa, Múrcia, Navarra, València, Castella- Lleó, moltes
comunitats autònomes, que fins i tot, segueixen demanant llei,
en cas de pèrdua de posició majoritària.

Les dues darreres esmenes són a l’article 85 i 86, allà on es
relacionen les competències del Consell de Govern i les
competències del Conseller de Presidència i van en coherència
amb el que hem parlat fins ara, consideram que hauríem
d’augmentar les competències del Consell de Govern i reduir les
de la Conselleria de Presidència. En definitiva aquest segon
bloc fa referència a totes aquelles adjudicacions, alienacions,
arrendaments que es fan a dit, perquè es fan de forma directe,
creim que enlloc del Sr. Garcias, Conseller de Presidència, qui
hauria de decidir hauria de ser el Consell de Govern.

En definitiva sobre la globalitat del projecte de llei que avui
hem duit a debat, podem concloure que la voluntat de diàleg
d’aquest ha estat zero, perquè hem hagut de mantenir totes les
esmenes perquè no n’han acceptada cap. Voluntat de control,
també zero, perquè passam d’una llei presidencialista de 1990,
a una llei de Conseller de Presidència en aquests moments que
fuig de qualsevol control, ja sigui del Consell de Govern que
únicament podrà intervenir en el cas d’adjudicacions directes
de més 83 milions de pessetes, encara em va més bé parlar de
pessetes  que d’euros, o el que és més greu també fuig del
control del Parlament de les Illes Balears, que perd totes,
absolutament totes les competències en matèria de patrimoni,
sense cap tipus de justificació. 

Per exemple i per entendre-ho un poc millor. Si la comunitat
autònoma vol vendre un immoble de 80 milions de pessetes a
dit, ho farà el Conseller de Presidència, el Consell de Govern no
intervendrà per res, si vol vendre qualsevol bé patrimonial,
encara que sigui per molts de milions, per exemple el Consolat
de la Mar, no s’ha de preocupar per res, perquè no ha de
demanar permís al Parlament de les Illes Balears, la sobirania

popular no té res a dir, ni res per controlar. En definitiva si
l’Administració de la comunitat autònoma vol vendre les seves
participacions a una empresa mercantil, o comprar-les, serà el
Sr. Garcias, qui decidirà en aquests moments. I perdre la posició
majoritària la decidirà per acord el Consell de Govern. Nosaltres
demanam la intervenció del Govern a tots aquests casos, una
vegada més tenim una rebaixa al control.

Jo em deman, això és el progrés que vostès volen per a
aquestes Illes? El Grup Popular no, el Partit Popular aposta per
la transparència i el control, ja sigui del Consell de Govern o del
Parlament de les Illes Balears i així ho hem demostrat presentat
el projecte de llei la passada legislatura, la proposició de llei
aquesta legislatura i aquestes esmenes parcials al seu projecte
de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo per la defensa de les esmenes
presentades  pel Grup Parlamentari Popular. Grups que volen
intervenir en torn en contra? Sra. Hernanz té la paraula per un
torn en contra.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Efectivamente después de casi 10 años, desde la primera
regulación del patrimonio de la comunidad autónoma, realizada
a través de la ley 11/1990, creemos oportuno una
reconsideración integral del texto y consideramos que el
proyecto de ley presentado por el Govern, actualiza y adecua
la legislación sobre patrimonio a la organización y régimen
jurídico de la Administración de la comunidad autónoma.

Efectivamente esta ley introduce una novedad sustancial en
su título 7, dedicado al reparto de las atribuciones de los
diferentes órganos gestores de la materia del patrimonio. Le
recuerdo a la portavoz del Partido Popular que de los artículos
85 hasta el 90 se realizan diversas atribuciones a estos órganos,
que incluye tanto el Consell de Govern, como el conseller
competente en materia de patrimonio, alias el Sr. Garcias, me
permitirá que le diga, porque esta ley no es la ley del Conseller
de Presidencia, desde luego no es la ley del Sr. Garcias, la
Conselleria de Presidencia va más allá. También atribuye
competencias a la Dirección General competente en materia de
patrimonio, a los distintos consellers, a otros órganos
administrativos, incluso a otras administraciones. Esto supone
una apuesta clara por la desconcentración de la gestión y esto
no quiere decir ni mucho menos que se pretenda eliminar la
intervención del Consejo de Gobierno, sino que como regla
general se entiende necesaria solo en aquellas operaciones
superiores a 500.000 euros, lo que es lo mismo 85 millones de
pesetas.

Por tanto, tengo que coincidir con la portavoz del Partido
Popular que efectivamente y ahora entraré en el análisis  de las
enmiendas, son presentadas dos grupos de enmiendas por el
Partido Popular, las primeras a las que la Sra. Castillo
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denominaba constructivas, me permitirá que yo las denomine
como aquellas que empobrecen o empeoran técnicamente la ley
y por supuesto hemos votado en contra y el segundo grupo, la
mayoría de ellas aquellas que pretenden impedir este objetivo
que compartimos y apoyamos de la descentralización de la
gestión. A este proyecto de ley, el Partido Popular dividió en
dos grandes grupos, presentó inicialmente 19 enmiendas
parciales de las cuales, tal y como se ha dicho, un fue retirada
en comisión y otra transaccionada en ponencia y por tanto si
no me fallan la cuentas no son 18 las que quedan en pie, sino
17, a las cuales ya manifestamos en comisión que no
apoyaríamos, por las razones que ahora apuntaba de general
pero que ahora apuntaré de forma mucha más concreta y que lo
haré de la forma más breve posible porque son muchas
enmiendas.

Empezaré por la enmienda 3590 al artículo 12, que es una
enmienda de adición que propone añadir un nuevo punto al
artículo, referida a la ejecutividad de la resolución y al orden
jurisdiccional adecuado. Votamos en contra ya que esta
propuesta no aporta nada al texto de la ley, en cuanto que la
ejecutividad de los actos administrativos es evidente, estos
gozan de presunción de validez y por ende de su inmediata
ejecutividad, según la ley 30/1992 en sus artículos 56 y 94. Por
otra parte, también esta claro el hecho que si se trata de una
infracción de procedimiento de deslinde y amojonamiento, la
jurisdicción adecuada será la contencioso administrativa y si en
cambio el litigio dimana de la discusión de títulos jurídicos que
puedan afectar a la propiedad, la jurisdicción adecuada será la
ordinaria. En cualquier caso la determinación de la legitimación
procesal es competencia del Estado, en virtud de lo establecido
en el artículo 149, apartado primero de la Constitución española.

La siguiente enmienda la 3604 referida al artículo 27, es una
enmienda de modificación que pretende que las concesiones
administrativas puedan otorgarse por un máximo de 30 años, en
lugar de los 50 que refleja el texto propuesto. Si tenemos en
cuenta que el texto articulado del Estado, decreto 1022/1964
prevé una duración máxima de 99 años para este tipo de
concesiones y la vigente ley de patrimonio del año 90
contempla un plazo máximo de 30 años, parece lógico establecer
como punto intermedio esta duración máxima de 50 años y de
esta manera nos acercamos un poco más al límite establecido en
la legislación estatal.

 Las enmiendas 3608 y 3591 al artículo 28. La primera de
estas enmiendas, la 3608 es una enmienda de modificación que
pretende sustituir el apartado E del artículo 28, en el cual se
establece que entre las cláusulas obligatorias de las
concesiones se preverán las  tarifas y el canon conjuntamente
con las reglas de actualización, por otro apartado en el que se
especifican una canon inicial mínimo. Votaremos en contra de
esta propuesta, ya que consideramos que esta cuestión no
corresponde a esta ley sino a la legislación de finanzas y tasas.
La segunda de estas enmiendas a la que me refería, la 3591 es
una enmienda de adición que propone añadir al articulo 28 un
nuevo apartado, el apartado Y, en el que se establezca la
obligación del concesionario de dejar libres y vacíos, a
disposición de la Administración y en el término establecido
los bienes objetos de la concesión. Evidentemente si tenemos

en cuenta que esta enmienda va referida al articulo 28, en el cual
se recogen las cláusulas obligatorias de la concesión, parece
del todo incorrecto y contrario a la técnica legislativa, incluir lo
que a todas luces es una obligación del concesionario y como
tal ya aparece recogida en el artículo 29 del texto propuesto y
por tanto votaremos en contra.

La siguiente enmienda la 3593 referida a artículo 45, es una
enmienda de modificación que propone sustituir el apartado
primero del artículo 45, de manera que recoja idéntica fórmula de
adjudicación de explotación encomendada a particulares, sin
embargo pretende que en los casos excepcionales de
adjudicación directa, pretende la necesaria aprobación del
Consejo de Gobierno. Entendemos, ya lo apuntaba antes que
esta enmienda es incompatible con el espíritu y la filosofía de
la ley que la impregna, la cual prevé que en la encomienda de
explotación a un particular, tanto por la regla general del
concurso, como por la excepcional y debidamente justificada de
la adjudicación directa, sea suficiente la intervención del
órgano competente en materia de patrimonio.

La enmienda 3594 referida al artículo 49, es una enmienda de
modificación que pretende introducir en este artículo 49 y como
requisito para las transacciones y el sometimiento arbitraje de
los conflictos que se deriven sobre los bienes o derechos
patrimoniales de la comunidad autónoma el acuerdo del
Consejo de Gobierno. Si tenemos en cuenta que el texto
propuesto prevé la intervención del Consell Consultiu en estos
casos es evidente que esta intervención, la del Consell
Consultiu, es garantía más que suficiente para la corrección y
adecuación del procedimiento de transacción o arbitraje y
desde luego es una garantía amplia y objetiva. Por tanto, carece
de sentido obligar la intervención del Consejo de Gobierno.

La enmienda 3595 referida al artículo 51, es una enmienda de
modificación que pretende la introducción de la obligatoriedad
de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de nuevo, allí donde
se prevén las circunstancias excepcionales que permitirán la
contratación directa de la adquisición de inmuebles o derechos
reales, de nuevo nos encontramos con una enmienda que trata
de hacer intervenir al Consejo de Gobierno en todo tipo de
adquisición directa. Queremos recordar aquí, como ya decía
antes, que el artículo 85 del texto propuesto y que estamos
debatiendo ya delimita cuando será necesaria esta intervención
y compartimos los criterios que marca, por lo tanto, votaremos
en contra de esta enmienda y por idénticas razones en contra
de las enmiendas 3597 al artículo 64, 3602 al artículo 85 y 3603
al artículo 86. Todas ellas pretenden esta constante
intervención del Consejo de Gobierno y se contradicen con el
espíritu de descentralización del texto presentado.

La enmienda 3605 referida al artículo 52, es una enmienda de
adición que pretende añadir un nuevo apartado al artículo 52,
en el cual se establezca que, a partir de determinada cantidad la
venta de bienes inmuebles o derechos reales patrimoniales
deba realizarse a través de una ley del Parlamento. Votaremos
en contra, ya que consideramos que la gestión del patrimonio
de la comunidad corresponde al ejecutivo y el poder legislativo
no debe intervenir en actos de gestión de esta naturaleza y
menos por la cantidad que marca la enmienda presentada por el
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Partido Popular. También por las mismas razones votaremos en
contra de la enmienda 3606 al artículo 60.

La enmienda 3596 referida al artículo 53, es una enmienda de
modificación que pretende excluir la aplicación del derecho de
tanteo y retracto de los propietarios adyacentes en caso de
alienación. Votaremos en contra, ya que entendemos que nada
tiene que ver la facultad de la Administración de enajenar sus
bienes, siguiendo determinados procedimientos apuntados en
el texto de la ley, con la figura de tanteo y retracto de
colindantes procedentes de la legislación común, ni
entendemos como podríamos eliminar dicha figura a través de
una ley de patrimonio de una comunidad autónoma. 

Las enmiendas 3598 y 3599 al artículo 69, pretenden la
obligatoriedad de la subasta, siempre que se pretenda vender
un bien, suprimiendo la salvedad que hace el artículo 69 del
texto propuesto de la posibilidad de venta directa, cuando el
valor del bien sea inferior a 3.000 euros, es decir,
aproximadamente unas 500.000 pesetas. Así mismo también
pretende impedir la adjudicación directa de bienes obsoletos,
o gravemente deteriorados por su uso, incluso que cuando se
haya declarado desierta la primera subasta, siempre y cuando
el valor de los mismos sea superior a esos 3.000 euros.
Evidentemente consideramos suficientes las cautelas previstas
en este artículo 69 y que las enmiendas planteadas a este
artículo por el Partido Popular no tienen ninguna justificación
y lo único que hacen es convertir el procedimiento en
inoperante.

La enmienda 3600 al artículo 74, es una enmienda de
modificación que pretende de nuevo la intervención del
Consejo de Gobierno en operaciones de escasa entidad en las
que entendemos es suficiente la intervención del conseller
competente en materia de patrimonio. El texto propuesto
entiende que será necesaria la intervención del Consejo de
Gobierno únicamente en el caso de adquisición o pérdida de la
posición mayoritaria de la comunidad que es, sin duda, cuando
puede haberse aceptado el régimen jurídico.

Y por último la enmienda 3601 al artículo 81, es una
enmienda de modificación que pretende incluir una relación
detallada de lo que debe ser la organización del inventario
general de bienes y derechos. Nosotros consideramos si
embargo que una relación detallada, tal y como pretende el
Partido Popular es una tema estrictamente reglamentario y por
lo tanto, no corresponde que se refleje en el texto de la ley.

En definitiva no se trata de falta de voluntad de diálogo,
porque las enmiendas presentadas por el Partido Popular
responden a una visión radicalmente distinta de la que presenta
esta ley, que toda ella aboga por ese espíritu de
descentralización de la gestión. Tampoco es cierto que
pretenda eliminar la intervención del Consejo de Gobierno. Le
recuerdo que el artículo 85 marca específicamente en qué
ocasiones será necesaria la intervención del Consejo de
Gobierno, y desde luego lo que parece absurdo es decir que es
la ley del Sr. Garcias, o la ley del conseller de Presidencia,
porque me parece que ése es un argumento, no sé qué
concepción tiene el Partido Popular de las consellerias, pero

desde luego no la compartimos, y pensamos que la Conselleria
de Presidencia perdurará mucho más allá del pacto de progreso,
y esperamos que esta ley sea buena y sea aplicable por muchos
años. 

En cualquier caso el resto de las enmiendas, las que le he
justificado, no hemos tenido ninguna voluntad de no hablar, le
he justificado que técnicamente eran incorrectas, y sería como
mínimo una torpeza aceptarlas. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista en
el torn en contra. Torn de rèplica, Sra Castillo, vol intervenir?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Hernanz, els seus arguments
simplement han estat llegir la Llei, no m’ha donat cap
raonament per què no ens acceptaven les nostres esmenes.
Però, miri, li diré: sí que s’usurpen funcions al Consell de
Govern. Dir que només tendrà intervenció en cas de venda o
adquisició directa de més de 83 milions de pessetes, per a mi és
usurpar les funcions al Consell de Govern, més si tenim en
compte que dins la gestió ordinària es requereix l’acord del
Consell de Govern quan l’acord supera els 25 milions de
pessetes. No sé per què en patrimoni ha de ser diferent. Quin és
el problema? Jo crec personalment que el problema és que
vostès  no s’entenen al Consell de Govern, perquè hi ha un
poutpurri de partits polítics, i aquesta és la raó per la qual
vostès  centralitzen totes les funcions al conseller de
Presidència, que en aquests moments és el Sr. Garcias, i aposta
m’he referit al Sr. Garcias. No ho he volgut dir en un altre sentit.

El que vostè diu esperit de descentralització, és simplement
adjudicacions a dit, sense embuts, sense problemes,
adjudicacions a dit. El conseller de Presidència és el que té la
decisió definitiva, sense cap intervenció de cap altre ordre. I
respecte del Parlament de les Illes Balears, també usurpen
funcions. Com es justifica que en aquest projecte de llei no
aparegui per res el Parlament de les Illes Balears? Nosaltres
entenem que és necessari. És més, em pareix especialment greu
aquest punt, perquè li vull recordar, de Diari de sessions de la
presa en consideració de la proposició de llei que va presentar
el Partit Popular, el que va dir el Sr. Buades, que ara sí que és
present a la sala, i diu: “En tercer lloc, facilita d’una manera
excessiva la venda de patrimoni públic, sense donar garanties
al Parlament, que és el poble de les Illes Balears, els ciutadans
i ciutadanes de les nostres illes poden perdre patrimoni a través
d’un mecanisme extremadament simple vinculat a un informe de
la Direcció General, etcètera. Nosaltres creim que quan parlam
de patrimoni públic a una comunitat autònoma on n’hi ha tan
poc, no és bo que sigui tan senzill vendre patrimoni de
tothom”. Ara, Sr. Buades, és el Sr. Garcias que té la decisió, no
el Consell de Govern.

O també el Sr. Alorda, que no està present, però sí el seu
grup, que deia “no ens convencin de donar suport a aquesta
llei, perquè la resta bàsicament va, com vostè molt bé ha dit -en
referència a l’exposició de la Sra. Estaràs- a donar molt més
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protagonisme al Govern en detriment del Parlament, sabent,
com és natural, que un dels reductes clàssics del
parlamentarisme està en els immobles i en el control de
l’inventari de la comunitat. Creim que això s’ha de respectar.
Passar de 100 milions de pessetes a 350 milions ho trobam un
augment per ventura excessiu”. Jo li diria al Sr. Alorda en
aquests  moments que ara no hem passat a un augment de 350
milions, sinó que ara no hi ha cap augment, ara no hi ha cap
quantitat que exigeixi llei del Parlament, perquè el Govern perdi
la majoria d’entitats de les quals  forma part, o perdi la condició
de soci majoritari, no necessita ja un suport legal, en referència
a la nostra proposta deia que bastava l’acord del Consell de
Govern; abans sí, perquè la llei del 90 sí que exigia una llei.
Nosaltres creim que és bo que aquest suport es mantengui.
Creim que és una decisió que ha de veure aquest parlament.
Ara senyors del PSM, el Parlament no veu res, queda dins el
Consell de Govern. Deia el Sr. Alorda: “jo confii en la mateixa
coherència per part dels que avui estam al Govern de votar en
contra també d’aquesta proposició, perquè pensam que aquest
parlament ha de tenir més poder del que vostès li volen
mantenir”. On és la seva coherència?

O, per acabar, el Sr. Cànoves, que és del seu grup
parlamentari, Sra. Hernanz, que deia: “tal vegada el cas més
curiós -parlant de la proposició- és l’única modificació patida
per la llei del 90, parlant de la Llei 10/95, en què es rebaixa, com
ja s’ha dit, l’exigència de control parlamentari, és a dir la
necessitat que sigui per llei en la pèrdua de les condicions
majoritàries en societats civils i mercantils, i facultar el Govern
per aprovar-ho mitjançant decret”. Vostès fan el mateix,
exactament el mateix. Nosaltres, el Partit Popular, hem procurat
mantenir la mateixa línia estant al Govern o estant a l’oposició.
Aquestes declaracions ja estaven vostès al Govern, o era al
principi, o com ara, que encara són l’oposició de l’oposició,
almanco és el que vostès demostren. No són coherents, no són
gens coherents. Ens diuen que no accepten l’esmena on
demanam la intervenció del Parlament de les Illes Balears
perquè consideren que la quantitat de 350 milions és
insuficient. Per què no feim transacció amb aquesta esmena?,
per què no elevam aquesta quantitat? Simplement és perquè
vostès no volen.

El Partit Popular ha demostrat que ha estat coherent, i
vostès, senyors del Govern d’esquerres, no ho han demostrat.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica, Sra. Hernanz, vol intervenir? Té la
paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego creo que he hecho una
explicación larga y detallada del porqué votábamos a favor o en
contra, en este caso en contra de las enmiendas. Me parece
absurdo decir que no he querido dar una explicación. No voy
a reiterarla, porque le he explicado perfectamente el porqué
votábamos en contra de unas u  otras enmiendas, y la falta de
voluntad de consenso tal vez también debería aplicárselo el
grupo de la oposición, y cuando se presente otro proyecto de
ley como éste, que es una ley en la que hubiera sido muy
positivo que fuera aprobada por la mayor unanimidad posible,
hacer un esfuerzo, intentar pues llegar a algún tipo de acuerdo.
Y únicamente decirle una cosa, Sra. Ana Castillo: Desde luego
la razón de la redacción de esta ley no es que este gobierno sea
ningún tipo de poutpurri, ni que el Consejo de Gobierno sea un
poutpurri, ni la falta de confianza en ninguno de sus miembros.
Y en cualquier caso desde luego me parece que el Partido
Popular en estos momentos no es el más adecuado para utilizar
ese tipo de argumentos. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Hernanz, en nom del Grup Socialista. Si cap
grup no demana votació separada, votaríem tot el conjunt de
les esmenes debatudes conjuntament.

Doncs així procedirem a la votació. Demanaria a les
senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes
presentades, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 22; vots en contra, 30.
En conseqüència, queden rebutjades totes les esmenes
presentades.

I també si cap grup no demana votació separada, votaríem
per separat els articles als  quals s’han mantengut les esmenes,
que són els articles 12, 27, 28, 45, 49, 51, 52, 53, 60, 64, 69, 74, 81,
85 i 86. 

Demanaria a les senyores i senyors diputats que votin a
favor dels articles esmentats, posin-se drets, per favor. Gràcies.

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 30; vots en contra, 22.
En conseqüència, queden aprovats els articles esmentats.

I finalment sotmetem a votació la resta de l’articulat complet.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor del text
articulat, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 30; abstencions, 22. En
conseqüència queda aprovat tot el bloc d’articulat esmentat, i
com a conseqüència queda aprovada la Llei de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Es faculta la cambra,
als  serveis jurídics, perquè facin les correccions i modificacions
tècniques necessàries per tal que la llei aprovada tengui una
redacció coherent.

I vist aquest punt, sent el darrer de l’ordre del dia, s’aixeca
la sessió. Moltes gràcies. 
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