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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donem començament
a la sessió plenària corresponent al dia d’avui. Vull fer esment
en aquest moment al fet que en acabar aquesta sessió plenària
que començam ara reuniríem la Junta de Portaveus, i pos això
en coneixement dels senyors portaveus presents a la Cambra.

I.1) Pregunta RGE núm. 4462/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment dels imposts sobre
hidrocarburs.

Entram en el primer punt de l’ordre del dia, a la primera
pregunta, que és la 4462, ajornada del ple de dia 4 de desembre,
relativa a l’augment dels imposts sobre hidrocarburs, que

formula l’Hble. Diputat  Sr. Antonio Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, es conocido por todos que dentro de la política de
aumento de impuestos constante que lleva a cabo el gobierno
del Partido Popular a nivel del Estado, uno de los últimos actos
que hemos podido comprobar, el penúltimo, quizá, por su
importancia por lo que afecta a nuestra comunidad autónoma,
dónde ya se está anunciando una “barco tasa”, tenemos que se
ha subido, se pretende subir el impuesto que grava los
hidrocarburos por lo menos en un tramo estatal de unas 4
pesetas, y quisiéramos saber cuál es la opinión del Govern de
las Illes Balears al respecto. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Diputat, que no és un
impuesto que se pretenda subir, és un impost de nova creació.
Jo crec que això és un exemple precisament del que no s’ha de
fer en matèria fiscal, i en matèria fiscal el que no s’ha de fer és
enganar la gent. L’impost de les benzines és un impost que
aprova el govern del Partit  Popular per necessitats de
finançament; per tant, necessita 135.000 milions de pessetes i
aprova aquest impost. 

El que passa és que s’ha intentat donar la imatge que eren
les comunitats autònomes, amb aquest menyspreu institucional
que es fa a les comunitats autònomes, que gasten de més, que
no saben administrar, i s’ha volgut donar la imatge que eren les
comunitats autònomes les que posaven aquest impost, quan la
realitat és que les comunitats no tendran cap rendiment
econòmic addicional, ja que aquestes quantitats es restaran del
finançament que ja reben. Per tant, una primera manipulació,
voler utilitzar les comunitats autònomes quan és un impost
estatal, i una segona manipulació és una demagògia que s’ha
volgut fer amb la imatge que era una taxa; no és una taxa, sinó
que és un impost. El Govern central hagués pogut utilitzar
l’impost d’hidrocarburs, que ja existeix, per recaptar aquests
135.000 milions; ho ha volgut fer d’aquesta altra forma i jo crec
que ens hem adonat, o tota l’opinió pública s’ha adonat de
l’engany.

Espanya és el país on més ha crescut la pressió fiscal des
que governa el Partit Popular, és a dir, dins l’OCDE és un dels
tres països on més ha crescut la pressió fiscal. Per tant, el que
es fa és un increment de la imposició indirecta, més regressiva
des del punt  de vista social, es rebaixa l’IRPF del 56% al 48%,
i es creen nous imposts. Si no ho record malament ja és el tercer
impost que duim en l’època del Partit  Popular: l’impost sobre
primes d’assegurances, que paguen totes les persones que
tenen qualque bé assegurat, l’impost sobre l’electricitat i ara
també aquest impost sobre les benzines. 

Jo crec que els imposts s’han d’utilitzar quan són
necessaris, com ha fet el Partit Popular a Madrid i a València, on
han augmentat un cent per cent l’impost d’actes jurídics
documentats; deuen tenir necessitat de finançament i, per tant,
el problema no és augmentar o baixar els imposts, el problema
és la utilització que es faci d’aquesta mesura, i el que no s’ha de
fer és enganar la gent dient que es baixen els imposts quan la
realitat és que els imposts incrementen.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sr. Diéguez, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego hoy vemos que por
desgracia una vez más en nuestro país la historia se repite.
Hubo un gobernante hace muchos años de infausta memoria
que se llamaba Felipe II que tuvo una serie de bancarrotas, casi
seis tuvo, y a cada bancarrota recurría a los bolsillos de sus
ciudadanos rebajando la Ley de la moneda que estaba en
circulación en aquellos momentos; era lo que decía a los
ciudadanos de aquel entonces: el desempeño de su majestad y
el empeño del reino. Como podemos observar, aquí también, y
por lo que nos ha dicho el Sr. Conseller, parece ser que le no
salen las cuentas al gobierno del Partido Popular, no le salen
las cuentas y ha recurrido una vez más, como el infausto Felipe
II, al desempeño de su majestad Sr. Aznar, y al empeño del
reino.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller d’Hisenda, no vol
intervenir?

I.2) Pregunta RGE núm. 4949/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manera de ser de les secretàries dels alts càrrecs
segons l'equip de govern del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

La segona pregunta és la 4949, també ajornada del ple de dia
4 de desembre, relativa a manera de ser de les secretàries dels
alts càrrecs segons l’equip de govern del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, que formula l’Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Caro, malauradament tots coneixement aquí i a
nivell nacional, perquè hem estat befa de tots els mitjans de
comunicació, les sorprenents opinions de l’equip de govern del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera sobre les qualitats que
ha de tenir una secretària d’un càrrec electe: “Ha de ser
atractiva pero no tanto que vuelvan locato a su jefe. Tiene
algo de bruja pues sabe cuándo es necesaria y se hace
invisible cuando nota que es lo que desea su jefe. Es más
joven, más guapa, más ágil, más sana y más previsora que su
jefe. No necesita irse de vacaciones, pero siempre ha de tener
buen aspecto como si volviera de ellas”..., i en definitiva
sempre fa alAlusió al jefe com un home i a les secretàries com
una dona.

Atès que aquest equip de govern pertany al pacte
d’esquerres que vostè mateixa representa i que això suposa un
manifest atemptat contra la dignitat de la dona i contra el
principi d’igualtat d’oportunitats, nosaltres li formulam aquesta
pregunta, per saber si forma part  del pacte o al contrari vostè
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rebutja aquestes opinions, aquests fets i, per tant, els
condemna.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Castillo, vostè sap que jo sempre estaré en contra de qualsevol
manifestació, opinió o actuació de qualsevol representant del
Govern o de qualsevol entitat pública que pugui atemptar
contra els drets de les dones o contra la seva dignitat. Però el
cas és que aquest no és el cas del Consell d’Eivissa i
Formentera. Jo crec que s’ha explicat prou, i qui ho ha volgut
entendre així ho ha entès, que precisament no era ni molt manco
l’opinió del govern d’Eivissa i Formentera, i no es tractava ni
tan sols de continguts didàctics, sinó d’una comparació del
perfil anterior i de l’actual perfil de les secretàries, i per altra part
es va actuar amb absoluta contundència respecte a aquest curs.

Jo el que valor del Consell d’Eivissa i Formentera, del seu
govern, és la seva pràctica, i la seva pràctica és molt
contundent. Per començar una paritat que, miri, ja voldria jo per
al meu consell de govern, una paritat  que és absoluta. I
després, i això és el més important, després una pràctica
concreta en tota una sèrie de serveis i prestacions que mai no
s’havien posat en marxa a Eivissa, potenciats i amb el suport  de
l’Institut  de la Dona però dirigits pel Consell d’Eivissa i
Formentera.

Jo crec que això és el que val. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sra.
Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No em vengui amb què va ser un error
i que varen actuar amb contundència. Ho varen fer quan va
sortir als mitjans de comunicació i no abans. De totes maneres
li diré que vostè no m’ha dit que l’Institut de la Dona actua
també amb contundència. Vostè no és que sigui bruixa, vostè
avui el que hauria de fer és condemnar aquests fets, si vostè
pensa el que acaba de dir, i vostè no ho farà i ja li ho dic, no és
perquè sigui bruixa, és perquè sé que a la ponència de
maltractament de la dona vostès varen rebutjar una proposta
del Partit  Popular en el sentit  que l’Institut de la Dona
investigàs aquests fets, ja no rebutjar, només investigar, i no
ho varen voler fer.

Vostès que parlen de paritat, el seu cap parla de paritat,
vostè hauria de ser submisa i acceptar aquesta paritat, però no

només..., vostès ho diuen, no som jo que ho dic, vostès, però
no només amb les paraules, sinó també amb els fets. Vostès
amb això..., no és merament anecdòtic, no, Sra. Caro, això és
molt important, i el pacte d’esquerres actuant ja sigui per
negligència o activament ha donat una gran passa enrere en la
igualtat d’oportunitats de la dona i amb la dignitat de la dona,
i vostè, Sra. Caro, és còmplice d’aquest fet si avui no condemna
aquesta actuació.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, la submissió no és
precisament un dels meus defectes, jo crec, però bé, li he de dir
que efectivament l’Institut de la Dona per suposat que va
investigar aquests fets, i el que jo he dit és el resultat d’aquesta
investigació. Jo crec, sincerament, que va ser, com ha estat, una
manipulació partidista sobre uns fets concrets.

Miri, la lluita contra els estereotips masclistes
desgraciadament estan a dreta i a esquerra, això jo no tinc cap
problema en dir-ho, i li puc dir que fins i tot  les mateixes dones
moltes vegades defensen el que són valors masclistes, en la
política i fora d’ella, i en aquest sentit  per a aquesta lluita em
tindrà amb vostè, però, escolti, ha de ser mutu, perquè el que és
curiós és que precisament aquesta setmana que va sortir tota
aquesta polèmica, el vicepresident del Govern de l’Estat, el Sr.
Rato, va menysprear en el Congrés a les diputades dones pel
fet de ser dones; no vaig veure que vostès es manifestassin. I
després jo estic segura... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Caro; el seu temps està esgotat.

I.3) Pregunta RGE núm. 5094/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a crisi de l'empresa Majòrica.

Passam a la tercera pregunta, 5094, relativa a crisi de
l’empresa Majórica, que formula l’Hble. Diputat  Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats,
Sr. Conseller de Treball, fa uns mesos que tots els mallorquins,
però sobretot tots els manacorins, vivim amb preocupació una
crisi d’una fàbrica, d’una empresa important tant pel sector
econòmic com pel sector social de la ciutat de Manacor.

La setmana passada vàrem assistir a una manifestació tots
els partits polítics i al voltant d’uns 10.000 ciutadans intentant
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i sobretot fent solidaritat amb els treballadors de Majórica.
Vàrem veure com el conseller de Treball ens va aparèixer amb
una pancarta del seu partit, amb una pancarta d’Esquerra
Unida, i no es va afegir a la resta de partits polítics que se
sumaven de manera conjunta a aquesta manifestació.

Ens agradaria saber, ja que les dades de l’atur que ens
surten ens fan preocupar i jo crec que a vostè se’l coneixerà no
com a conseller de Treball, sinó com a conseller de l’atur, què
és el que ha fet i què el que fa comptes fer en relació a crisi de
Majórica. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. “Dimputat”, a vostè el que faci el
Govern a Majórica li importa una bleda. Basta veure quina és la
seva introducció a la pregunta.

El conseller de Treball i el Govern estan intentant afavorir el
diàleg entre les parts, estan, evidentment, tramitant un
expedient de regulació d’ocupació sobre el qual dictarà una
resolució, i com a govern està intentant donar una sortida a
això. 

Jo lament que vostè, a la primera pregunta que fa sobre una
qüestió tan important, s’hagi perdut tan miserablement  per
qüestions de manifestacions, de pancartes, etc., etc., que
demostren que vostè no té altre interès que treure profit
partidista d’aquesta qüestió. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Que vostè digui que a mi m’importen molt poc els temes de
Mallorca, evidentment a mi no m’afecta absolutament gens,
perquè m’afecta no només com a manacorí, sinó perquè
m’afecta perquè també hi tenc amics i hi tenc familiars que fan
feina allà. Per tant em preocupa també com a diputat i com a
membre del Partit Popular.

A mi em preocupa i vaig assistir a la manifestació d’una
manera apolítica i sense fer-ne ús partidista. Vostè no ho va fer
així, i em preocupa la seva reacció i la del seu partit i de certes
persones que varen pujar a fer uns discursos sindicalistes
intentant donar la culpa, com no podia ser d’altra manera, a un
ministre que avui és a Madrid. La responsabilitat, Sr. Grosske,
no és del ministre que està a Madrid, la responsabilitat en
aquests moments és del seu govern, i nosaltres estarem d’acord
amb vostès. Vostès no són culpables de la situació de
Majórica; tots sabem, almenys pel que intuïm per les notícies
que tenim, que la situació de Majórica és per una mala gestió

d’uns empresaris, i en això estarem al seu costat, i a més li dic
aquí avui que, miri si m’importen els treballadors de Majórica i
la crisi de Majórica que sempre que faci feina pels treballadors
ens tendrà al seu costat, i miri el que li dic, faci el que faci.
Només li demanam responsabilitat, a vostè i al seu govern;
actuïn a favor dels treballadors i no de manera partidista.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. “Dimputat”, miri una qüestió.
Insistesc, vostè no em demana per qüestions relatives a què
podem fer amb Majórica. Vostè no té una actitud positiva de
posar-se al costat d’aquest govern per mirar d’ajudar a donar
una sortida a l’empresa. Vostè continua preocupat pel que
varen dir els sindicalistes a la manifestació, on estava jo ubicat
i tots aquests “doiarros” que tant li interessen.

Miri, a vostè el primer que li hauria d’interessar és que
aquest ministre que és a Madrid és que fa tres anys es va fer
fotos amb aquests mals empresaris que vostè reconeix que han
fet una mala gestió, i després de la reunió, dia 17 de març de
1998, dice que: “El Sr. Matas no sólo vio disipada cualquier
preocupación sobre el futuro de Majórica -fíjate si estaba en
la luna el tio, ¿no?- no solamente vio disipada cualquier
preocupación sino que vio canales de promoción y de
colaboración futura entre el gobierno y estos empresarios”.
Bé, d’aquí ja ve un bon pecat original, i partir d’aquí, de veres,
sense parlar ni de manifestacions, ni de sindicalistes, ni de
“xorrades”, vostès com a grup important d’aquesta cambra
posin-se al costat d’aquest govern per veure si treim endavant
una empresa tan important com Majórica.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.4) Pregunta RGE núm. 5093/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a eliminació de línies de ferrocarril.

Passam a la quarta pregunta, 5093, relativa a eliminació de
línies de ferrocarril, que formula l’Hble. Diputat Sr. Antonio
Llamas Márquez, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el día
20 de noviembre aparecen en la prensa local unas declaraciones
del conseller de Ordenación del Territorio respecto a dos temas



3398 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 / 11 de desembre del 2001 

 

que consideramos importantes en el modelo territorial de
Mallorca. Uno es la congelación del proyecto del tren al
aeropuerto y la dejación por falta de rentabilidad del
soterramiento de las vías del tren en la calle Jacinto Verdaguer,
ambos temas suficientemente necesarios e incluso para todos
los partidos políticos y sobre todo para el Ayuntamiento de
Palma, que es el gran perjudicado en esta actitud, demandado
desde todos los niveles sociales.

La pregunta va dirigida a ver si realmente -cuál es la opinión
del conseller- qué es lo que manda en el modelo territorial de
transporte de este govern, si la rentabilidad económica de los
proyectos o el servicio público. Muchísimas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d’Obres Públiques
i Transports, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta demana si jo pens
eliminar el ferrocarril de l’aeroport, i m’agradaria tenir un
ferrocarril que eliminàs l’aeroport, perquè no existeix cap
ferrocarril que s’hagi d’eliminar. Supòs que la pregunta vol dir
si jo he renunciat a aquests projectes. Li agraesc la pregunta
perquè em permet aclarir davant la cambra quina és la postura
del Govern en relació a aquest tema.

Es va fer un estudi de viabilitat entre Palma i l’aeroport,
estació, plaça d’Espanya i l’aeroport, i efectivament les dades
tècniques -les tenc aquí a la seva disposició- no surten en el
sentit  que l’aeroport de Palma és molt més l’aeroport  de
Mallorca que de Palma, i el 80% dels seus passatgers no es
dirigeixen, com passa en els grans aeroports de les grans
capitals europees, no es genera un trànsit de passatgers entre
el centre de la ciutat i l’aeroport, que és el que passa arreu del
món. Per tant, una vegada analitzat això de manera tècnica i
neutral, el que s’ha de cercar és la connexió aeroportuària, la
connexió via ferrocarril, amb altres centres d’una altra manera,
amb un altre esquema viari que acudeixi allà on realment es
genera trànsit de passatgers potencials del ferrocarril, i això és
el que la conselleria està disposada a fer i ja ha encarregat els
projectes oportuns.

En relació al tema del soterrament, miri, jo en aquesta
qüestió li voldria dir que dues entrevistes que han tengut lloc
en el Ministeri de Foment, la primera personal i la segona el
passat  dia 31 com a conseqüència de la primera entre el director
general de Transports i el gerent de SFM amb les autori ta ts
ferroviàries del ministeri, les dues vegades s’ha posat damunt
la taula la necessitat del soterrament i les inversions
necessàries derivades del soterrament que fan referència a
l’electrificació de la via, les dues vegades. Jo som pessimista en
relació a aquesta qüestió només per una raó: perquè el ministeri
va contestar clar que “ el ministerio no financia
soterramientos. Punto”, i de moment aquesta és l’única
resposta que tenim del Ministeri de Foment, i com que aquesta
és l’única resposta que tenim del Ministeri de Foment i parlam

de quantitats d’inversió que poden superar els 50.000 milions
de pessetes, la veritat és que em veig pessimista si no hi ha una
actitud, si no hi ha un canvi d’actitud del ministeri en relació a
aquesta qüestió.

Això no obstant continuarem insistint, i si dues vegades no
basten per demanar el finançament d’aquest soterrament, ho
tornarem a demanar totes les vegades que faci falta. Gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques i Transports. Sr.
Llamas, té la paraula i, Sr. Conseller, ha esgotat el seu temps.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, en principio está claro
que el tema viene por una contradicción dentro del modelo
territorial de lo que es el pacto de izquierdas. Está muy claro
que en el plan territorial insular hay dos motivos inmediatos
con respecto a la necesidad del tren al aeropuerto, y así lo dice
el diagnóstico que se ha publicado hace poco: “La mejora de la
accesibilidad al aeropuerto mediante la creación de un tren
ligero será imprescindible. Hay que señalar que la oferta de
transporte colectivo al aeropuerto es insuficiente”. Según los
estudios del consell insular és necesario, según los estudios
del Govern no es necesario. No hay quien se aclare respecto a
este tema.

Después, bueno, el mismo PTI dice que en un aeropuerto a
partir de los 6 millones de tráfico se hace necesario un
transporte de este tipo, un transporte que ustedes están
promocionando y que va en contra, desde luego, del transporte
por carretera. 

Yo entiendo, bueno entiendo, de alguna manera me está
diciendo que el ministerio no financia el soterramiento y que el
soterramiento requiere una inversión de 53.000 millones de
pesetas si mal no recuerdo, no estoy muy seguro. Yo tengo
estos estudios de los que usted habla, los estudios de
viabilidad, tengo los de la universidad, que luego hablaremos
si nos da tiempo, y desde luego lo del soterramiento. 53.000
millones de pesetas me parece una diferencia muy clara con los
4.800 que salen en el estudio de viabilidad de lo que significa el
soterramiento, que es aquello que Madrid a usted le ha dicho
que no financia, que no subvenciona, 4.800 millones de
pesetas... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, el seu temps està esgotat i el
conseller no té resposta, tampoc.
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I.5) Pregunta RGE núm. 5092/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a projecte de futur dels hospitals Joan March i
General.

Passam a la cinquena pregunta, 5092, relativa a projecte de
futur dels hospitals Joan March i General, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat, davant la imminent obertura
de l’Hospital de Son Llàtzer i l’arribada de les competències de
sanitat, li formulam aquesta pregunta sobre quin és el projecte
de futur que té aquesta conselleria per a l’Hospital General i
l’Hospital Joan March. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Castillo, els hospitals Joan March
i General tendran un paper molt important dins tot el que serà
l’estructura sanitària d’aquesta comunitat autònoma dins la
xarxa de subaguts o xarxa sociosanitària de la comunitat.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, a una pregunta que
li va formular un diputat  del seu partit  el dia 16 d’octubre vostè
va contestar: “El dia que s’obri Son Llàtzer nosaltres, els
nostres hospitals, aquell mateix dia es reconvertiran en
sociosanitaris”. Dissabte s’obrirà Son Llàtzer i nosaltres i els
ciutadans tenim moltes preguntes. Estan preparats aquests
hospitals per convertir-se en centres sociosanitaris?, perquè a
nosaltres ens ha arribat que no s’ha fet res. De fet en els
pressupost només estan destinats 35 milions de pessetes per
reconvertir l’Hospital Joan March en centre sociosanitari que,
per cert, es varen posar en el darrer moment perquè se n’havien
oblidat.

Què passa amb tots aquells especialistes que fan feina avui
a l’Hospital General i a l’Hospital Joan March que no han
passat a Son Llàtzer?, especialistes com ginecòlegs, d’UCI, etc.,
que tenen especialitats que res tenen a veure amb un centre de
mitja i llarga estada. Què passa, en definitiva, amb el Pla
sociosanitari, Sra. Salom, que vostè va dir que presentar aquí

en el Parlament el mes d’octubre? Estam en el mes de desembre
i encara no ens ha presentat  res que, per cert, vagi en compte
perquè la Sra. Caro ja fa feina en aquest sentit, ja vam llegir que
havia concertat places amb la Creu Roja i a Ciutadella també
volia crear un centre sociosanitari. Tot això va sortir als mitjans
de comunicació.

Darrere aquesta pregunta hi ha un tema molt important, que
és el tema sociosanit ari per a les nostres illes. Ja no té més
excuses, Sra. Salom, no té més excuses perquè és imminent, com
li he dit, l’obertura de Son Llàtzer i l’arribada, si fa el que ha de
fer, de les competències de sanitat. Per tant, digui’ns quan
presentarà aquest pla sociosanitari, expliqui’ns com pensa
reconvertir aquests dos hospitals en centres sociosanitaris, i
expliqui’ns quina solució donarà a aquests especialistes que en
principi no tendran funcions en aquests centres, i no em
contesti, per favor, perquè la coneixem, si invitacions a la
inauguració de Son Llàtzer. Vostès ja faran una pregunta més
endavant -he vist un diputat  del Partit Socialista- sobre aquest
tema. Contesti’ns aquests tres punts, per favor.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Castillo. Miri, el primer
que ha de fer és que amb dos minuts vostè hauria d’aprendre
a ser més concreta, perquè dos minuts no donen per fer
quaranta preguntes com les que ha fet. Però miri, li diré en
primer lloc que estam més que preparats. Vostè no té bona
informació, Sra. Castillo.

Miri, l’Hospital Joan March ja està, des que som en aquest
govern, està dirigit per a la reforma sociosanitària, ja estam
invertint des del primer dia perquè aquest hospital sigui un
hospital de subaguts. Ara, l’Hospital General, Sra. Castillo, el
tenim de moment mal llogat a la Sra. Ministra Villalobos perquè
no es pot  permetre aquesta comunitat autònoma tenir l’Hospital
General dedicat a subaguts o a sociosanitari mentre falten tants
de llits i falten tants de recursos en els nostres hospitals per
poder fer el tema d’aguts i no el tema sociosanitari.

Efectivament jo vaig dir que el dia que s’obri Son Llàtzer
nosaltres obriríem l’endemà tots els nostres hospitals que
fossin possibles. L’Hospital General no serà possible, perquè
vostè haurà llegit que obrin vostès urgències amb 60 llits, i per
això no dóna, perquè el nostre hospital d’aguts, que avui en dia
és el General, pugui dedicar-se l’endemà dia 16 a fer
sociosanitari. Això vagi per endavant. Convendria que vostè
aprengués bé això. Però nosaltres, no obstant això, el Joan
March ja està completament dedicat i dirigit a aquesta tasca tan
important.
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I després no sé quantes coses m’ha dit més però, bé, li he
de dir que en general... -sí, perquè vostè en diu quaranta mil- li
he d’explicar que aquesta xarxa sociosanitària serà molt
important dins el sistema sanitari i, a més, només li he de dir una
cosa, que després no hi haurà cap problema, perquè com que
la seva ministra ens ha dit i per tot  ha sortit que estam
condemnats a haver-nos d’embeinar la sanitat, vengui com
vengui, com li doni la gana... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. El seu temps està esgotat. 

(Remor de veus)

I.6) Pregunta RGE núm. 5095/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicitat confusa realitzada pel Govern de les Illes
Balears.

I passam a la sisena pregunta, 5095, relativa a publicitat
confusa realitzada pel Govern de les Illes Balears, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Avui hem sentit  el nom de ministres
del Govern, hem sentit  la Sra. Villalobos, el Sr. Matas, etc., etc.
Ens agradaria que ens explicàs la Sra. Consellera a veure si
p ensa que una publicitat feta per la seva conselleria ha creat
confusió, tal com diu el Consell Insular de Mallorca. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, en primer lloc vull dir que el Govern no ha fet
publicitat, el que ha fet el Govern ha estat una campanya de
conscienciació informativa... 

(Rialles)

...que precisament és un dels principis que clarament diu el
P la de residus sòlids urbans i que, a més, maldament vostès
se’n riguin, n’haurien d’aprendre, per fer campanyes així com
cal i precisament fer campanyes, com dic, informatives i
conscienciadores. Sí fa 16 anys ho haguessin fet no tendríem
el problema de residus que ara tenim. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. A un quan s’aixeca un matí en el poble de
Manacor, li recorda el programa que ha vist el vespre abans de
“Crónicas marcianas”, i l’hi recorda na Marujita Díaz i en Dinio
quan en Dinio diu: “la noche me confunde”. El que passa és
que llegeix la publicitat i no ho diu en Dinio, ho diu el conseller
Miquel Àngel Borràs, que diu: “Davant la confusió creada per
la publicit at realitza pel Govern de les Illes Balears...”, etc., etc.,
etc. Vostè pensarà que no és confusa; el Sr. Borràs pensa que
sí.

Sra. Consellera, això és impresentable, i el seu govern també.
Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo li demanaria que no
ridiculitzàs d’aquesta manera un tema tan important com els
residus, perquè crec que precisament el tema dels residus és un
tema fonamental. Sap que a l’anterior legislatura va ser un tema
cabdal i precisament per primera vegada s’està resolent d’una
manera clara i d’una manera, a més, ecològicament sostenible,
Sr. Pastor, un tema, com dic, cabdal per a aquestes illes que són
els residus.

Dit això li he de dir, precisament perquè ho sàpiga, que
l’obligació del Govern, que si s’ha llegit bé el Pla de residus,
que convé que se’l llegeixi, diu clarament que s’ha de fer a
través del que són els convenis amb Ecoenves i Ecovidrio i, a
més, amb les associacions d’envasadors, així com també amb
cada un dels consells insulars, s’ha de dur endavant perquè és
un obligació tot  un seguit de mesures, i una d’elles és una
campanya d’informació i conscienciació. Per tant, el Govern
autonòmic ha d’assumir aquest paper sobre fer campanyes per
recollida selectiva de residus urbans, i precisament l’eficàcia
d’aquestes campanyes és no exclusivament el que ha de fer el
Govern, sinó també el que han de fer el consell i els
ajuntaments. 

En aquest cas sembla ser que el consell insular no va tenir
a temps els seus contenidors, i per tant, una vegada que ja
s’havia arribat a un acord clar, perquè nosaltres tenim acords i
tenim a més reunions on s’havia dit la data en què sortiria
aquesta campanya i a més sortirien els contenidors, es veu que
efectivament no hi va haver una feina per part del consell que
avalàs que aquesta campanya anàs acompanyada dels
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contenidors. El Govern ho ha fet molt bé i a més ho està fent
molt bé en tema de residus. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. 

I.7) Pregunta RGE núm. 5096/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita a les zones amb perill d'inundació.

Passam a la setena pregunta, 5096, relativa a zones en perill
d’inundació, que formula l’Hble. Diputat  Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo tenc
com a por de fer la pregunta. Com que el Govern ho fa tot tan
bé que arriba un a estar preocupat. Per això li formul en els
mateixos termes en què està en el paper de l’ordre del dia. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, aquesta consellera visita amb regularitat les zones
amb perill d’inundació, especialment aquelles que tenen més
risc en relació a habitatges i persones. De fet el que procura
aquest govern i aquesta consellera i, per tant, la Conselleria de
Medi Ambient, és accelerar totes les actuacions a les zones de
risc per no haver de visitar-les després, i nosaltres creim que es
tracta de prevenir abans de fer visites posteriors a inundacions.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo no li vull llevar la prioritat en cap
moment que és necessari visitar primer les zones que, a part que
es puguin inundar terres, es puguin veure afectades persones,
i no li neg que vostè pot  haver visitat M anacor, però el que és
evident és que han passat  més de tres setmanes de les pluges
i vostè, segons quines altres zones de molt de perill
d’inundació com és la zona de Búger, Campanet, Sa Pobla,
Muro o Alcúdia, vostè a aquestes zones allà on passen tres
torrents, el torrent de Muro, de Sant Miquel i el de Búger, vostè
no ha vengut, ni ens consta als batles d’aquests indrets, com

li dic, Campanet, Búger, Muro, Sa Pobla, vostè ni s’ha
preocupat per venir a veure-ho. 

Jo el que li dic Sra. Consellera, crec que vostè sap i si no ho
sap jo li dic, hi ha hagut ponts tallats, degut a la brutor que
havia ofegat el pont, hi ha hagut carreteres tallades a causa dels
derbordaments de torrents, hi ha hagut zones d’alguns pobles
que ha passat  aigua després de més de tres hores de deixar de
ploure i els carrers funcionaven de torrents i vostè d’aquests
temes no n’ha dit res i crec que aquesta responsabilitat Sra.
Consellera, així com han pogut demostrar altres companys del
seu mateix Govern, vostè també ho hagués pogut demostrar.
Això és el que falla, vostè pot  dir que es va preveure, li diré una
cosa, regularment després de dos anys i set mesos, vostè no ha
vengut a veure cap torrent, per exemple ni de Búger, ni de
Campanet, ni Sa Pobla, ni Muro, aquí pot  quedar clar aquest
tema, sí que han vengut altres membres del Govern i els ho
agraeixo la visita, però vostè no s’ompli la boca d’això. Li
demanaria humilitat, jo crec que he emprat un to de
preocupació, perquè és cert que estam a una de les zones de
més possibilitat de risc d’inundacions i a vostè no l’han vista
per allà, han vist a altres persones, però a vostè no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, no sabia que li dolgués tant
que no vengués a Sa Pobla, per tant, a partir d’ara vendré, no
fos cosa es pensés que pel fet de no venir i no veure’m amb
vostè no em preocupen els torrents d’aquella zona. Li vull dir
clarament que d’una manera sense la premsa, sí que hi he anat
d’una manera regular a l’Albufera, a la zona de Búger i a les
Ufanes, no només per veure-les, també perquè em preocupa el
fet de com estan, però dir-li que sobretot em preocupa, li
repetesc Sr. Font, és no fer demagògia en el tema dels torrents.

Jo li vull dir que concretament el tema de la zona, que vostè
coneix molt bé perquè és batle de Sa Pobla, sap perfectament
que aquesta inundació que hi va haver a causa d’aquestes
pluges va ser una inundació que es produeix d’una manera molt
regular quan plou fortament, vostè ho sap perfectament i
precisament anteriorment hi va haver una net eja del Torrent de
Sant Miquel, vostè m’ho havia demanat en aquest Parlament i
li havia contestat, per tant, hi ha una clara actuació per part de
la conselleria per intentar evitar que aquestes inundacions es
produeixin de la manera com s’han produït.

Per altra banda jo li he de dir que no ha d’alarmar, perquè no
hi ha hagut cap problema important en el tema dels torrents i
precisament en aquests punts que hi ha hagut algun problema,
era perquè de manera reiterada sempre n’hi ha hagut durant tot
una sèrie d’anys. Per tant, a mi el que m’importa, com vostè
també diu, és la feina que es fa a partir d’ara i li puc dir que
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treballam en aquest moment des de la conselleria precisament
perquè aquests punts allà on hi ha problemes es puguin
resoldre, cosa que durant molts d’anys no s’ha pogut fer. Per
exemple, en aquest cas el Ministeri de Medi Ambient, perquè
no dir-ho, ha començat unes actuacions en el Torrent de Sóller,
ja sap que va haver-hi una petita inundació, així com també
s’està treballant a altres punts que també han estat conflictius.

Per tant, Sr. Font, crec que el que li ha d’importar és la feina
que es fa i no les visites que la consellera fa i sobretot quan es
dóna la mà amb vostè. Jo quan vostè vulgui vendré a Sa Pobla
a veure tots els torrents que faci falta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.8) Pregunta RGE núm. 5097/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres d'emergència als torrents de les Illes Balears.

Passam a la vuitena pregunta 5097, relativa a obres
d’emergència als torrents de les Illes Balears, que formula
l’Hble. Diputat  Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula. 

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri Sra.
Consellera, no m’enfadi, jo som d’aquelles persones, que a part
de diputat  som un batle que quan ve algú d’un altre partit al
meu poble el faig sentir com si fos a ca seva i li puc dir que estic
fent feina amb aquest Govern aquests dies per informar als
pagesos del meu poble i d’altres pobles perquè no hi hagi
problemes i ningú es queixi. Vostè quan parla de responsabilitat
ha de saber amb qui parla, ho ha de tenir molt clar, a mi no m’ha
de culpar que li he parlat de demagògia o que faig alarmisme, li
he mostrat una preocupació, jo cada dia trepig i parlo amb la
gent de Sa Pobla, la gent de Muro, la gent de Búger i la gent de
Campanet que són pagesos. Per tant, Sra. Consellera
m’agradaria que fos més respectuosa.

Per altra banda, el que li vull dir clarament. Pensa declarar
cap obra d’emergència de tots aquests mals que hi ha hagut?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, dir-li i crec que en primer lloc
ho hauria de tenir molt clar, els problemes que s’han produït als

torrents en aquesta tempesta que hi ha hagut, no ha estat
massa important, ni alarmista com vostè vol suposar. 

En segon lloc, dir-li perquè ho sàpiga, es faran actuacions
d’emergència a una sèrie de punts, allà on hi ha hagut
problemes petits i que en aquest moment ja es fan totes les
tasques per reparar-los.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo Sra. Consellera, senyores i senyors diputats, Sr.
President, no venc amb fotografies tan grosses com les del Sr.
Grosske en el debat de l’estat de l’autonomia, jo li puc mostrar
com en el Torrent de Sant Miquel hi ha forats enormes que
s’han produït  dins finques degut a la força que duen les Ufanes
de Campanet són a punt  de tirar murs que es varen fer, vostè
diu que no es va fer res l’any 90 i l’any 91 les inundacions, que
estan a punt  de caure, s’ha informat que sabates del pont
d’aquest Torrent de Sant Miquel estan a punt de caure, jo li
mostraré perquè ho vegi, vostè té coneixement d’això? Vostè no
ho sap, és per això que li ho demanava.

Miri, vostè ens deia i perdoni que sigui dur, encara sembla
mentida que aquí et donin lliçons. Jo avui he vengut
tranquilAlament, demanant-li ajuda i solucions i vostè ens ha dit
en el tema de residus sòlids urbans que nosaltres hem
d’aprendre molt. Miri Sra. Consellera, seré dur ara, nosaltres
hem d’aprendre molt d’això? Nosaltres allò que hem d’aprendre
és com es poden fer les cases sense permís Sra. Consellera,
nosaltres el que hem d’aprendre com una casa de més de 250
metres valgui només 20 milions de pessetes Sra. Consellera. Vol
que juguem a això? Li asseguro que jo en sé de jugar a tot això,
jo li parlava de coses serioses, jo li parlava de preocupacions
de pagesos que les seves parets estan a punt  de caure i vostè
ve aquí a donar-me lliçons a mi i a tots, jo li deman
responsabilitats quan ve aquí al Parlament per contestar a
coses que no siguin les que li convé a vostè. Li han de
preocupar, perdonin la redundància, les preocupacions que
tenen les persones que estan al costat del torrent, que estan a
punt  de caure aquestes zones del torrent o si no, si hem
d’aprendre de vostès, ens ho digui com es poden fer les cases
sense permís, o sense dur les segregacions als ajuntaments,
això és el que sabem de vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. El seu temps està esgotat. 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. Sr. Diputat, jo crec que vostè el que
ha de fer en primer lloc és aclarir allà on està, està a un
Parlament i a més fa política i des d’aquest punt de vista jo crec
que aquí ningú dóna lliçons a ningú, sinó que precisament el
que feim és fer polítiques diferents i precisament vostès el que
han fet ha estat ridiculitzar les polítiques que fa la Conselleria
de Medi Ambient d’aquest Govern i des d’aquest punt de vista
dir-li Sr. Font que precisament actuï coherentment a nivell
polític i allò que ha de fer és fer política de veritat, amb totes les
paraules grans que això significa.

Dit això, contestar-li que efectivament aquesta consellera
sempre ha estat preocupada per tots els temes relatius a
torrents i altres coses i si no he visitat personalment aquests
llocs, sí pot estar segur que els tècnics de la conselleria
analitzaran quin és el problema a cada un dels torrents i en
funció dels problemes que hi hagi, es cercaran les solucions
que evidentment passaran per arreglar parets, o un forat, o el
que sigui. Sr. Font, no es preocupi això és precisament la nostra
feina i nosaltres hi creim i la feim. Per tant, vostè el que ha de fer
com a diputat i com a batle d’un partit molt important com és el
Partit Popular, és precisament ara fer arribar a la Conselleria de
Medi Ambient els problemes del tipus que siguin resultants
d’aquesta tempesta i nosaltres ja durem endavant aquestes
actuacions, juntament amb vostè i els propietaris que faci falta.
A més sap perfectament que hi ha un decret d’ajudes i hi haurà
ajudes per això.

Dit això, no hi ha moltes coses més a dir, no hem de
dramatitzar el tema dels torrents, perquè si vol saber la política
de torrents que fa aquesta consellera, qualsevol dia li puc
explicar, ja sigui en comissió, sigui a nivell de Parlament. Crec
que s’estan fent actuacions molt importants i sobretot dir-li una
cosa, esperem que el Ministre de Medi Ambient, abans
d’acabar aquesta legislatura Sr. Font, faci el Torrent de
Manacor, aquí hi ha molt de perill, a Manacor, perquè els
torrents de la Serra de Tramuntana no són perillosos, però la
z ona del Pla sí, això és el que han de fer i nosaltres som els que
hem expropiat per tenir i poder fer aquesta obra, nosaltres i no
vostès. Per tant, nosaltres volem resoldre els problemes de les
inundacions, vegem per tant, de quina manera es fan aquestes
actuacions. És amb fets no amb paraules com es demostren les
coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.9) Pregunta RGE núm. 5087/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a recursos hídrics.

Passam a la novena pregunta 5087, relativa a recursos
hídrics que formula l’Hble. Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del
Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa unes setmanes
vàrem seguir atentament en els mitjans de comunicació les
seves declaracions explicant les polítiques que pensa aplicar la
seva conselleria en la gestió dels recursos hídrics i en concret
la gestió dels aqüífers, després de les abundants pluges del
passat  mes de novembre, que varen representar per cert, un
vertader punt d’inflexió en relació a tots els anys de sequera.
També seguirem i ens va preocupar molt les manifestacions de
la presidenta d’Emaya, en el sentit que faria el contrari d’allò
que vostè proposava. No ens varen sorprendre gens aquestes
declaracions perquè sempre a la contra, sempre a la contra. Ens
podria explicar ara, aquí i avui, aquestes mesures Sra.
Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Veig que hi ha algú en pla positiu  i
mostra interès pel que fa aquest Govern i a més ho vol escoltar.
Dir-li que precisament avui, ara fa una estona venc
conjuntament amb Emaya, per tant, amb la Sra. Maria Crespo,
de fer una visita a l’Estremera per tal de veure les actuacions
clares per les quals ha optat aquesta conselleria i és la infiltració
d’aigua a l’Estremera. Crec que és la primera vegada que es fa
una actuació d’aquest tipus i realment això significa donar un
gir a la gestió de l’aigua en aquestes Illes, sobretot a Mallorca.

No obstant dir-li que el nivell de pluges que hi ha hagut han
estat abundants, però tampoc no hem de pensar que el tema de
l’aigua és una qüestió que tots els aqüífers es troben a uns
nivells molt bons, es troben a uns nivells d’una mitjana del 40%
dels valors pluviomètrics, però hem de tenir encara molta cura
de com es fa la gestió d’aquesta aigua. Precisament el que s’ha
permès en aquest moment, juntament amb l’abundància de
recursos superficials, sobretot de les fonts i embassaments de
la Serra, ha permès utilitzar la dessalació com a subministrament
de base i infiltrar, com li he dit, els excedents a l’Estremera, que
s’ha començat a gestionar com l’aqüífer estratègic de Mallorca.
La mancança d’infraestructures corresponents a Sa Costera,
finalment ja ha entrat a tràmit de contractació, no permet encara
la utilització de l’artèria transversal, però la colAlaboració dels
ajuntaments de la Badia de Palma, especialment d’Emaya, ha
permès iniciar aquestes primeres passes per anar cap a aquesta
nova cultura de l’aigua. La nova gestió de l’aigua, que la
sequera ens ha dificultat fins ara establir, contempla l’ús
eficient de recursos, a través de mecanismes com la recàrrega
d’aqüífers que s’intensificaran amb Sa Costera.

Per tant per concloure, aquesta gestió que moltes vegades
ha estat criticada, ha estat dit que no duia enlloc, crec que és la
primera vegada que estam dient que l’aigua no s’ha de tudar,
l’aigua no ha d’anar a la mar, el que hem de fer és guardar-la,
emmagatzemar-la i precisament ara és el moment d’utilitzar el
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màxim la dessaladora, quan vengui l’estiu, quan tenguem els
problemes de punta de major demanda, és quan hem d’utilitzar,
a més de la dessaladora el que puguem haver recollit dins, en
aquest cas l’Estremera. És així com és fan les coses, cuidant
d’aquest recurs i no precisament fent...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, el seu
temps està esgotat. Sr. Cànoves vol intervenir?

I.10) Pregunta RGE núm. 5088/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Soci alista,
relativa a carretera Palma-Manacor.

Passam a la desena pregunta 5988, relativa a carretera de
Palma- Manacor, que formula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí
i Plaza del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En el passat debat de política general,
aquest diputat  va tenir coneixement com la resta de diputats de
la cambra, de l’existència d’una obra, concretament de la
carretera Alacant- Cartagena, en el tram corresponent a la
comunitat autònoma de València, que tenia les mateixes
consideracions que el projecte previst en aquesta comunitat per
a la carretera de Manacor, amb una diferència que aquesta
carretera Alacant- Cartagena estava inclosa en el finançament
per part de l’Estat.

Per tant, nosaltres voldríem saber, a part de felicitar-nos que
existeixin també responsables del Partit  Popular que creguin
que es poden fer carreteres sostenibles i sobretot  que tenguin
l’habilitat de que siguin finançades pel Govern central, voldríem
saber si aquest fet, aquesta existència d’un projecte finançat pel
Govern de l’Estat pugui ser utilitzat com argument per obtenir
el mateix tractament en aquesta comunitat autònoma, també ens
agradaria que les nostres carreteres, a més de ser còmodes i
segures, també fossin respectuoses amb el medi ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sí
efectivament, personalment jo vaig entregar al Ministre de
Foment un exemplar de l’estudi amb alternatives de traçat de la
carretera que el Govern té previst per unir Palma i Manacor, una
carretera, com vostè diu, sostenible, duplicació de calçada a
partir de les infraestructures existents, mitjana petita, accessos
i rotondes. La contestació del ministeri va ser senzillament tan
rotunda com a l’anterior, el ministerio no finacia
desdoblamientos, raons que ho expliquen, raons de seguretat.

Això malauradament hem de dir senzillament que no és
veritat, el ministerio sí financia desdoblamientos. Tenim
notícia de molts de desdoblaments, amb característiques de via
a part, mitjana petita, rotondes, accessos a finques, etcètera,
aprofitant les infraestructures existents arreu d’Espanya. La
més significa però és sense cap dubte la que vostè ha
mencionat Sr. Diputat, la via a part, es diu així, Alacant-
Cartagena per la costa, aquesta respon a l’abandonament al
rebuig d’un projecte d’autopista, es va abandonar per raons
mediambientals, expressades pel Govern de la Generalitat
Valenciana durant l’època socialista i pel Govern de la
Generalitat Valenciana a l’època del Partit  Popular, com el propi
Ministeri de Foment, que varen decretar la incompatibilitat amb
els valors mediambientals de la zona. Es va ordenar un nou
estudi, els resultats del qual varen ser aquesta via a part que el
ministeri finança, sota l’acció planificadora de la Generalitat
Valenciana.

Per tant, davant aquesta situació lògicament personalment
vaig adreçar un escrit al ministre posant-li de manifest,
denunciant-li si vostè vol, aquesta circumstància i demanant,
exigint la reconsideració de la postura per part  del minis teri, el
tractament amb iguals termes que els ciutadans de la comunit at
valenciana i denunciant la nostra sorpresa i la nostra sensació
de discriminació que aquesta acció del ministeri agreujava.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Crespí? No vol
intervenir.

I.11) Pregunta RGE núm. 5089/01, de l'Hble. Diputat Sr .
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a inauguració de Son Llàtzer.

la pregunta número onze ha estat retirada en temps i forma
pel diputat presentant.

I.12) Pregunta RGE núm. 5090/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Lluïsa Dubón i Pretus, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a eliminació del material de risc.

Passam a la número dotze la 5090, relativa a eliminació dels
materials de risc, que formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Lluïsa
Dubon i Pretus, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Gràcies, Sr. President. A finals de novembre es va donar  a
conèixer la notícia que el Ministeri d’Agricultura reduïa
dràsticament, a partir de primers de gener del 2002, les ajudes
per a l’eliminació del material de risc originat per la malaltia
espongiforme bovina, perquè considerava que el tema estava
resolt, pràcticament resolt.

No creu el Govern que aquesta decisió s’emmarca en la línia
d’actuar quan el tema és d’actualitat, és notícia, però quan s’ha
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de treballar de manera constant i callada perquè el tema no està
ni de molt resolt, quan s’ha de continuar treballant en els
diferents aspectes sanitaris i ambientals, com també la
recuperació del sector ramader, idò en aquest moment el Govern
central retira i deixa en mans de les comunitats autònomes tota
la responsabilitat. Com valora el Govern aquesta decisió? No la
considera precipitada i que s’hauria d’haver treballat de manera
consensuada el procés de participació de les diferents
administracions?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon. Sr. Conseller d’Agricultura té
la paraula. Convé Sr. Conseller que obri l’aparell.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Gràcies, Sr. President. Evidentment la decisió del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de deixar de subvencionar,
a partir del gener del 2002, la transformació de residus en farines
càrnies, siguin o no de risc, tendrà una primera conseqüència
i és que a partir del proper any serà el sistema carni el que haurà
de carregar la totalitat  de les despeses de destrucció d’aquests
residus, que fins ara eren finançades per l’Administració
pública.

A partir d’aquest fet crec que és difícil predir quina part de
la cadena serà la que s’haurà de fer càrrec de les despeses de
destrucció de residus, més encara si es té en compte que el
Ministeri d’Agricultura en aquests moments ha establert un
programa de contactes amb els sectors industrials i
distribuïdors, per tal que sigui el consumidor que d’alguna
manera es faci càrrec d’aquesta despesa, mitjançant un
augment del preu de la carn, entre 5 i 7 pessetes per quilo.
Evidentment des del punt  de vista del Govern de les Illes
Balears, els finançaments dels costos destrucció dels residus
carnis no hauria de caure en cap cas sobre el sector productor
o ramader, ja bastant afectat per la crisi de les vaques boges i
sense cap dubte no és el principal receptor dels beneficis
derivats de la venda de carn. S’ha de tenir en compte que els
residus i les farines es produeixen sobretot a la fase industrial,
a la fase de transformació i no a la fase de producció. 

Per tant, l’objectiu i la posició del Govern de les Illes Balears
és que el sector ramader no s’hagi de fer càrrec d’aquest
evident augment de costs, derivats dels programes de
vigilància i control de l’e.b.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Dubon, no vol intervenir.

I.13) Pregunta RGE núm. 5098/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a absència del conseller d'Educació i Cultura a la
comissió de dijous dia 11 d'octubre.

La pregunta número 13 ha estat retirada pel diputat que la
formulava en temps i forma.

I.14) Pregunta RGE núm. 5099/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a manteniment del pont del Riuet de Portocristo.

Passam a la número 14 i darrera 5099, relativa a manteniment
al pont  del Riuet de Portocristo que formula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ens agradaria saber quins són els motius que han
induït a la seva conselleria, referent a aquest conveni que varen
signar amb l’Ajuntament de Manacor, a mantenir el pont  petit,
el pont  actual del Riuet de Portocristo. Hem de recordar les
inundacions de la darrera torrentada que hi va haver a Manacor
que varen afectar moltíssim aquest nucli de població que és
Portocristo, precisament va ser com a conseqüència d’aquest
petit, perquè va servir de tap perquè quan va venir l’ona de
l’aigua quedés tot  colAlapsat i va fer que tot  passés per damunt,
hi va haver inundacions per damunt dos metres de l’actual curs
i això va provocar que després quan l’ona va passar se’n
dugués totes les barques que hi havia en el riuet.

Ens agradaria saber quins són els motius tècnics pel qual
vostè obliga a l’Ajuntament de Manacor a mantenir aquest
pont.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir-li que no som jo que
obligo això a l’Ajuntament de Manacor. És a dir aquest projecte
de la construcció d’un nou pont  a Portocristo va se analitzat i
estudiat com es fa a molt de casos per la Comissió Permanent
de la Comissió balear de M edi Ambient, concretament a la
sessió de 13 de desembre del 2000, aquesta comissió vostè sap
que és un òrgan colAlegiat i precisament d’una manera unànime
va acordar informar favorablement el projecte d’un nou pont
per descongestionar el trànsit de l’actual i així mateix es va
acordar mantenir l’actual pont com a via, sobretot per a
vianants o trànsit lleuger.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Per dir-li d’una manera modesta que
crec que és un error, vostè abans ha parlat que solucionaria les
torrentades a Manacor amb la construcció del nou torrent.
Evidentment qui posarà els doblers serà el ministeri després de
molts d’anys de veure any rera any que el Govern de Madrid no
feia efectiu aquesta partida pressupostari, idò ara ja tenim que
s’han entregat les ofertes, sembla que hi ha ofertes i
possiblement a principis d’any es començaran les obres del
torrent. 

Però això no solucionarà el problema de les torrentades en
el municipi de Manacor, vostè serà la responsable, si no ho
evita i no canvia aquest projecte, que si hi torna haver un
torrentada com la que hi va haver, el pont actual, aquest pont
petit, faci que hi torni haver desastres al municipi de
Portocristo. Jo crec que l’excusa no és tècnica, l’excusa és
política, jo crec que vostè no lleva el pont de’s riuet
precisament perquè no es puguin construir nous amarraments,
quan vostè se que té moltes de solAlicituds, hi ha molta manca
d’amarraments a Portocristo. Si lleva aquest pont  petit, amb la
construcció d’un nou pont  elevat faria possible dues coses,
primer evitar les torrentades que és prioritari i segona la
construcció de nous amarraments. Jo crec que és un error i
m’agradaria Sra. Consellera que intentés rectificar perquè si no
és així les conseqüències poden ser molt greus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, un parell de coses que
intentaré contestar de manera ràpida, crec que ha mesclat una
cosa amb l’altre. Li torn a repetir que precisament aquest
projecte va ser presentat  a la Comissió balear de Medi Ambient,
és un òrgan colAlegiat i per tant, no és un òrgan o no és una
direcció general d’aquesta Conselleria de Medi Ambient, la qual
cosa crec que és important que ho tengui en compte perquè hi
ha prou participació en aquesta comissió i de manera com dic
unànime, es va dir sí a la construcció del nou pont i mantenir
aquest pont  i ja li he explicat, perquè fos un lloc que es pogués
passar en bicicleta i a més a peu i per tant, facilitar una mobilitat
més sostenible al poble de Manacor.

Crec que en aquest sentit i perquè es va fer, és una qüestió
tècnica i política, clar que és política, nosaltres apostam per
mobilitats sostenibles i una altra forma de moure-se de la gent
i en aquest sentit  com vostè diu, s’ha pres aquesta decisió

perquè es creu que és molt coherent amb els nous temes que
vivim. En segon lloc dir-li que la qüestió referida no només al
pontet, sinó referida a allò que són les inundacions, aclarir-li
dues coses. En primer lloc, qui ha de fer l’obra del torrent de
Manacor, vostè ho sap perfectament, és el Ministeri de Medi
Ambient, jo l’única cosa que he dit és que s’ha fet una passa
prèvia, que s’ha de fer i que corresponia a la comunitat i és
expropiar els terrenys i per tant, deixar a punt  perquè es pugui
licitar l’obra. Això és el que s’ha fet, no s’ha fet durant 10 anys
Sr. Pastor i vostè ho sap perfectament i sí ho ha fet aquest
Govern en menys d’un any. Segona cosa, dir-li una altra
qüestió referent al tema de les inundacions, ja que està molt
preocupat, faci fer dir al Sr. Matas que faci el torrent de
Manacor, perquè efectivament allà sí que pot haver-hi
problemes i greus.

Dir-los que per la nostra part hem fet una actuació d’obres
de neteja i condicionament del tram soterrat del torrent de
Manacor, amb un import de 38 milions de pessetes i aquesta
actuació venia obligada per la deixadesa i el retard en l’execució
del desviament...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient, el seu
temps està esgotat. Amb la intervenció de la Consellera de
Medi Ambient posam fi al torn de preguntes.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3473/01, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels drets de la
comunitat autònoma de les Illes Balears  sobre l'Arxiu de la
Corona d'Aragó.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 3473, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a defensa dels drets de la comunitat autònoma
de les Illes Balears sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó. El Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero té la paraula per defensar la
proposició no de llei.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bon dia gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Partit Popular ha presentat aquesta proposició no de llei per
tal de defensar els drets de la comunitat autònoma de les Illes
Balears sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Abans d’entrar
però a plantejar l’origen d’aquesta iniciativa em permetran
senyores i senyors diputats que faci un breu relat de com s’ha
format aquest Arxiu, fent un repàs als principals esdeveniments
històrics que es varen produir al llarg de la seva llarga vida, açò
permetrà contextualitzar la presentació de la proposició no de
llei que suposa, entenem nosaltres, un capítol en la història de
reivindicacions i tuteles d’aquest fons documental.

És aquest un arxiu estatal ubicat a Barcelona, que gestiona
i tutela tot  el llegat documental de l’anomenada antiga Corona
d’Aragó, amb documents que es remunten al segle X de la
nostra era. L’actual Arxiu de la Corona d’Aragó és el resultat de
l’evolució de l’Arxiu Reial de Barcelona, creat per Jaume II
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d’Aragó, també anomenat el Just l’any 1318, el qual poc
després l’any 1348 va ser conegut com Arxiu del Regne
d’Aragó per les Corts Aragoneses de Saragossa. Durant segles
va tenir la consideració d’arxiu reial, per tant, propietat  estricte
del monarca i que fins a l’any 1770 va estar ubicada al Palau
Reial de Barcelona. Iniciada per Ferran el Catòlic i potenciada
per Carles I, apareix l’administració dels consells, en el front de
l’administració dels territoris de la Corona, hi ha un virrei que
crea la seva pròpia documentació, el registre la qual es deposita
en els Arxius Reials de Barcelona, Saragossa i València, però
simultàniament al Consell d’Aragó, el rei segueix governant els
territoris i per tant, generant a la vegada registres de la
documentació creada en el seu nom. L’any 1614 les tropes de
Felip V entren a Barcelona i les lleis i decrets de nova planta
liquiden la Corona d’Aragó, els arxius dels reials territoris
deixen de ser administratius per passar a ser de caire més
històric. 

En Javier de Carla que va ser cap de l’Arxiu de Barcelona
entre 1640 i 1683 va intentar crear un autèntic arxiu de la Corona
d’Aragó, tasca que va seguir Pròsper de Bofarrull i Mascaró
que va obrir l’arxiu a la recepció de fons institucionals i privats ,
que corrien perill precisament per la manca d’un sistema
d’arxius a l’època. Varen ser precisament aquests
esdeveniments històrics el que fan que l’Arxiu de la Corona
d’Aragó estigui integrat per documentació variada, com saben
tots els diputats i diputades, procedents de diferents
institucions, administratives i polítiques, l’antiga Confederació
Catalanoaragonesa, l’Arxiu Històric Provincial de Barcelona, la
Diputació o la Generalitat, com coneixem avui, o Govern de
Catalunya, l’Administració de l’Estat a Catalunya i altres
documentacions procedents d’àmbits privats. En conjunt estam
parlant d’una extensa i densa documentació de gran
importància històrica, no només per les comunitats autònomes
que hi tenen relació, sinó també per l’Estat espanyol.

Des de la reinstauració de la democràcia al nostre país,
l’arxiu ha estat envoltat de maniobres que intenten fer-se’l seu.
Aquí, però, la documentació històrica ja no és tan assequible,
i m’estim més referir-me a l’exposició, o a part de l’exposició que
va fer un diputat de l’anterior legislatura, el Sr. Damià Pons i
Pons, del Partit  Socialista, sobre els esdeveniments succeïts, i
que queden ben palesos en el Diari de sessions de dia 29
d’octubre de l’any 96.

L’any 1979, amb la disposició addicional segona de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, es diu que al Patronat de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó hi tindran participació preeminent la
Generalitat de Catalunya, altres comunitats autònomes, i
províncies en el seu cas. És a dir, Catalunya, quan les altres
comunitats autònomes encara no tenien aprovats els seus
estatuts d’autonomia, demana preeminència sobre aquesta
comunitat, sobre els altres territoris. L’Estatut de València
presenta seguidament un canvi, demana representació paritària;
i els aragonesos també volen aquesta preeminència. Les Balears
entren en joc l’any 83, com tots vostès saben, demanant la
participació preeminent també, però amb igualtat de condicions
amb les altres comunitats autònomes afectades. L’embolic, com
poden veure, a nivell estatutari, és gros.

Més tard es va saber que el que havia pretès Catalunya
realment era fer-se seu l’Arxiu de la Corona d’Aragó abans que
les altres comunitats autònomes aprovessin els seus estatuts
respectius. Des de sempre Catalunya ha plantejat oficialment i
oficiosa que el Patronat, un patronat, tutelés els fons relatius a
la part  comuna dels territoris integrants de la Corona d’Aragó,
i que restessin fora de la seva tutela els fons relatius
exclusivament a Catalunya, fossin o no fossin de la Corona
d’Aragó. Des d’ençà les reunions entre les comunitats
autònomes afectades i l’Estat espanyol s’han succeït, amb
manco fortuna que encert, i el resultat és que no s’ha constituït
el Patronat per falta d’acord entre totes les parts. No volem
donar ni llevar culpa a ningú, perquè entenem nosaltres que no
hi ha hagut prou esforços per part de totes les institucions
implicades per tal de poder constituir finalment aquest patronat.

La penúltima reunió d’aquests esdeveniments històrics,
podem dir, va tenir lloc al juliol de l’any 2000, on el presidents
dels parlaments de Catalunya, de València, de les Illes Balears
i d’Aragó es reunien a Saragossa per intentar trobar línies de
sortida a la situació actual de bloqueig. Malgrat es va
reconèixer en aquesta reunió que encara hi havia desavinences
sobre la gestió de l’Arxiu, es va expressar la voluntat d’intentar
arribar a solucions. El president del Parlament de Catalunya,
però, insistia en l’antiga reivindicació: mantenir l’especificitat
dels fons propis de Catalunya dins de la unitat de l’Arxiu. 

La reunió de Terol, de març del 2001, no va produir
ap arentment, pel que hem pogut saber nosaltres i pel que hem
pogut recollir amb els retalls de premsa i amb algunes
converses amb els companys aragonesos, no va recollir, com
dic, aparentment cap nova passa en aquest camí de negociació,
i la situació a dia d’avui resta en un impasse, esperant no
sabem ben bé el què.

I ara anam al motiu de la presentació d’aquesta proposició
no de llei, el penúltim capítol d’aquesta saga. La proposta ve al
cas, parlant que el Parlament de Catalunya, com tots vostès
saben també, va aprovar a finals d’agost d’enguany una llei
d’arxius i documents, a la qual, al seu article 20, es disposa que
l’Arxiu de la Corona d’Aragó passa a integrar-se en la xarxa
d’arxius de la Generalitat de Catalunya. Tot i que és cert que a
l’exposició de motius de la llei s’explica que encara resta
pendent la (...) de la norma jurídica per a la seva gestió, no
esmenta per res la necessària colAlaboració de les altres
comunitats autònomes, els territoris de les quals pertanyien a
l’antiga corona. De fet el que s’ha aprovat és una passa més en
el plantejament oficiós de la Generalitat de Catalunya de
diferenciar els fons, i fins i tot la seva segregació. 

Aquesta situació no és acceptable per part  de l’Estat
espanyol ni per part  de les comunitats autònomes de València,
Aragó i les Illes Balears, entenem nosaltres, sense que hi hagi
un acord previ sobre aquesta necessitat de segregació del fons,
si és viable o si és necessària, sí o no. I és així perquè a tots els
respectius estatus d’autonomia d’aquestes comunitats
autònomes afectades ja s’exposa que haurà de ser una
normativa de l’Estat la que reguli la composició i funcions del
Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, per tal que totes les
comunitats autònomes hi tenguin veu i participació. És a dir,
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decisions mancomunades i consensuades, sí; decisions
unilaterals, no.

A Menorca ja hem discutit aquesta qüestió al Consell
Insular, amb una proposta similar a aquesta. Amb la proposta
del Partit  Popular, d’avui, que hem presentat conjuntament -ho
he de dir també, amb el Grup Parlamentari Popular de València
i d’Aragó, instam que es denunciï aquesta vulneració unilateral
de la unitat històrica de l’Arxiu, ja que no es pot dir que
pertanyi a una comunitat autònoma determinada, com pretén fer
entendre Catalunya, i és un argument per altra banda que tots
els partits polítics defensam, pel que he pogut veure de les
diferents i extenses intervencions, i molt ben documentades,
que s’han produït  en aquesta mateixa cambra; i instam també
que es demani al president del Govern espanyol que s’interposi
el corresponent recurs d’inconstitucionalitat sobre l’esmentada
llei, ja que no és aquesta una competència que puguin exercir
les diferents comunitats autònomes. 

En el mateix sentit  proposam també, i en part  es recull un
acord pres l’any 96 per unanimitat en aquesta mateixa cambra,
proposant  que s’insti també el Govern balear a iniciar amb tots
els implicats les actuacions precises per regular mitjançant
aquesta norma estatal, desitjada norma estatal, el Patronat de
l’Arxiu. 

Entenem nosaltres que totes les propostes són assenyades,
i que van en línia amb el que s’ha defensat reiteradament des
d’aquesta cambra, i que es va aprovar, com ja he dit, per
unanimitat de tots els partits l’any 96; acords que entenem que
són plenament vigents, i que l’únic que pretenem és intentar
reforçar aquests acords amb aquesta proposta.

He de fer un petit  comentari, si m’ho permet el president,
respecte de l’esmena que ha presentat  Esquerra Unida.
Nosaltres ens l’hem mirada amb calma, per veure si la podíem
afegir al text  com un punt més afegit a la proposta dels acords
que nosaltres proposàvem. Entenem, però, que no arriba al
nivell que nosaltres volem que tengui aquesta proposició no de
llei, de reivindicació i d’acord. Jo valor l’intent de consens
d’alguns diputats, que han intentat de qualque forma arribar a
un document consensuat, i he de dir ja per endavant que no
acceptam aquesta esmena, i que mantenim la proposta d’acord
que hem duit aquí. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. A la proposició no de llei el Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears té presentada
una esmena de substitució, la 5114, i el Sr. Portella té deu
minuts per defensar l’esmena. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, bon
dia. Supòs que a pesar que el Grup Popular ha dit que no
acceptarà l’esmena, podem defensar l’esmena amb tota
tranquilAlitat per exposar el nostre punt  de vista aquest matí.  Ja
està bé que el patrimoni documental sigui objecte d’atenció al
Ple del Parlament repetidament. Jo crec que en aquest cas no ho

és tant quant a patrimoni documental, i valors científics,
acadèmics i històrics d’aquest patrimoni, sinó que és des de la
lectura política que es fa d’aquests fons documentals. No
obstant açò, està bé que a l’any 96, abans, després, avui, fins
i tot  Esquerra Unida i Ecologista ha presentat una proposició
no de llei per un altre tema referida a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, que es veurà en comissió, que sigui present a la
tribuna del Parlament, i que parlem de patrimoni documental.

També està bé que vengui avui aquesta proposició no de
llei, que en el fons ve a crear polèmica, o controvèrsia, o a posar
sobre la taula les relacions entre comunitats autònomes, perquè
és una proposició no tècnica, sinó clarament partidista o
política, que ho ha de ser també, quan s’ha fet coneixedor que
d’aquí a pocs dies es tramitarà ja formalment la creació de
l’Institut  Ramon Llull, en el qual participarà la Generalitat de
Catalunya, el Govern de les Illes Balears, dissortadament per ara
no la Generalitat Valenciana, però sí el Govern de l’Estat a
través de l’Institut Cervantes. I aquesta notícia de bona
colAlaboració i coordinació entre Estat, Catalunya, Illes Balears,
és una notícia feliç, és un pas endavant en les relacions entre
comunitats autònomes, que consona amb el sentit  que se li vol
donar a aquesta proposició no de llei per part del Partit Popular.
La meva missió a l’hora de defensar l’esmena que hem
presentat  és per una banda llevar ferro a les paraules del Sr.
Simó Gornés contingudes a la presentació de la proposició no
de llei i en la seva presentació, que ja ell mateix amb la seva
actuació i intervenció anterior ja ha llevat ferro del contingut
literal de la proposició no de llei, intentar situar el problema en
el lloc on és, i posar contradiccions sobre la taula quant al
patrimoni que representa l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Llevar
ferro, perquè un títol com “defensar els drets de comunitat
autònoma de les Illes Balears a l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
sembla que els mossos d’esquadra han envaït el palau que hi
ha a la plaça de les Glòries, han pres posicions a l’entrada i
s’han fet seva aquesta documentació, quan la realitat no és
aquesta, ni molt manco és aquesta.

Quant a aquesta proposició no de llei, és una proposició
que ve a remolc de la presentada a València, amb una majoria
del Partit  Popular, que va guanyar les votacions a les Corts
Valencianes. És també calcada o igual a la presentada a Aragó,
al Parlament d’Aragó, que va perdre la votació, perquè era
minoria el Partit Popular; i va en relació a una llei aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya, i per tant votada
afirmativament pel Partit  Popular de Catalunya. O bé els quatre
partits populars no es posen d’acord, segons quina sigui la
comunitat autònoma, o bé la lectura que es fa d’aquesta llei és
diferent pels partits populars o per les comunitats a què resulta
que pugui afectar.

Volia exposar aquesta contradicció, perquè crec que és
import ant, perquè jo supòs que el Partit  Popular de les Illes
Balears quan se’n va tèmer d’aquest esborrany de projecte de
llei devia tenir reunions denses amb els seus companys del
Partit  Popular de Catalunya, amb la voluntat de convèncer-los
que no trepitgessin els drets de les Illes Balears relatius a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Estic segur que realment tenia
aquestes reunions i contactes, i clar, hem de lamentar, si
escoltam el Partit  Popular a les Illes Balears, que no haguessin
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fructificat, que haguessin quedat en no res, perquè els seus
companys de partit  a Catalunya varen votar favorable i per
unanimitat aquesta llei d’arxius de Catalunya. Ho he de dir
d’aquesta manera, perquè aquesta és la realitat de la història.

Què diu la llei? La llei situa dins el sistema d’arxius de
Catalunya l’Arxiu de la Corona d’Aragó. També diu la llei que
en relació a l’Arxiu de la Corona d’Aragó està pendent la
fórmula jurídica de gestió i de regir aquest arxiu, i que per tant
recorda que està pendent la creació de l’estatut del Patronat, on
han de participar totes les comunitats autònomes implicades
amb una part d’aquest arxiu. Jo vull recordar que aquest arxiu
més ample que no purament el de la Corona d’Aragó, que
comporta documentació de tots els territoris, que en aquests
moments pot  representar un 30% del volum de documentació.
Quan l’arxiu era en el seu lloc original, 1960, tenia 3.000 metres
lineals de documentació, i en aquests moments, situat a la plaça
de les Glòries, té 20.000 metres lineals de documentació. Per
tant, la part de l’arxiu comuna no és tot l’arxiu, i una part
important d’aquest arxiu, que vincula únicament i a un territori,
que és Catalunya, és normal que la Generalitat vulgui que sigui
més directament gestionat per la pròpia Generalitat. Açò jo crec
que és lògic, que hi ha aquestes dues parts dins un mateix
espai.

És així, i d’aquesta manera nosaltres ho defensam. Creim
que la llei només diu que l’Arxiu de la Corona d’Aragó està
dins un sistema general d’arxius. Està a Catalunya físicament,
i existeix allà. Com també trobaríem normal que la llei d’arxius de
les Illes Balears, dins el sistema d’arxius de les Illes Balears o
vinculats a la nostra comunitat, també exposés i localitzés
l’existència d’aquest arxiu, on les Illes Balears hi tenen
interessos. I trobaríem que seria el més normal del món, que
cada comunitat autònoma dins la seva llei d’arxius també
tingués en compte l’existència d’aquest fons comú radicat
físicament a un territori, però que el seu contingut correspon a
quatre comunitats autònomes. I nosaltres ho defensarem quan
es faci la llei d’arxius de les Illes Balears, que es tengui en
compt e aquest aspecte que crec que per tots ha de ser
considerat.

Però el problema de fons, no tant el problema de fons en
aquest cas concret, de la llei, sinó amb totes les vicissituds que
ha viscut aquest arxiu, aquesta documentació, al llarg de la
història recent, és precisament la manca d’un estatut que reguli
la creació del Patronat, on han d’estar implicats les quatre
comunitats i l’Estat espanyol, que no oblidem que és el titular
teòric de dret de l’Arxiu, que ho reguli, que normalitzi la relació,
i açò és un element que està pendent des de fa vint anys, més
o menys; i durant 20 anys hi ha hagut tant al Govern espanyol
com al govern de les distintes comunitats autònomes majories
de molt diferent color polític, majories que no han estat capaces
de posar-se d’acord. 

Però sobretot -i açò són els continguts de les dues
esmenes- el que no ha estat capaç d’agafar la iniciativa i posar
d’acord les comunitats autònomes, d’agafar la responsabilitat
que té com a titular i posar d’acord les diferents comunitats
autònomes, ha estat l’Estat espanyol, que vostè crec que estarà
d’acord amb mi, que ha estat bastant nihilista amb aquest tema;

bastant absent, bastant abstracte, i fins i tot ha incomplert
acords adoptats al Senat en diferents vegades en relació a la
realització d’aquesta norma bàsica que donés peu a la creació
del Patronat. Perquè és la manca d’aquest patronat la que crea
dubtes, discrepàncies, pors, temors, que són presents. És la
mateixa falta d’aquest patronat que ara a nosaltres ens crea
dubtes seriosos sobre els plans del Govern espanyol en relació
a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, no de la llei a què vostè fa
referència en aquesta proposició no de llei, sinó al futur físic de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó; perquè vostè sap que el Govern
espanyol està ara posant en marxa un projecte de rehabilitació,
reforma, reparació de l’antic Palau de Lloctinent, a Barcelona,
que és un edifici demanat per la Generalitat de Catalunya i per
l’Ajuntament de Barcelona, però també titular de l’Estat
espanyol, i ara ha posat  en marxa les obres, el projecte d’obres
de reforma, i que dins aquest projecte d’obres tenen previst
traslladar part de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Voldria dir per
una banda, açò sí que voldria dir disgregar, segregar, rompre la
unitat de l’Arxiu, i açò sembla que s’ha decidit sense tenir en
compte el parer de les comunitats autònomes, només que el
conseller de la matèria em fa així, una acotada de cap, veuré que
no han tingut en compte el parer de les comunitats autònomes
a l’hora de decidir açò que s’està decidint a Madrid.

Per tant, tota aquesta falta d’un patronat, on realment hi
hagi participació, i un lloc de treball a les comunitats
autònomes, en realitzar-se l’arxiu, dóna peu a aquestes pors,
temors, preocupacions. Són preocupacions lògiques, però el
que no són preocupacions lògiques és fer una interpretació de
la llei d’arxius de Catalunya com la que vostès fan, agafant
només un punt  de la llei, que pot  crear dubtes, i no agafant la
totalitat de la llei, que és allà on els dubtes es dissipen.

Per altra banda, jo crec que..., supòs que l’Estat espanyol,
titular de l’Arxiu, també haurà tingut dubtes quant a aquesta
llei, perquè situar l’Arxiu en el sistema català d’arxius, el titular
haurà dubtat, a veure què passa. I per últim jo crec que al
Govern Aznar tampoc no fa falta animar-los molt per presentar
recursos d’inconstitucionalitat, perquè si troben que hi ha
matèria el presentaran, i també ja tenen la petició del PP de
València, bé de la Generalitat, o del Parlament, Corts
Valencianes en aquest sentit, i tendran oportunitat de fer-ho. I
tal vegada d’aquí a un temps veurem una interpretació jurídica
del fet.  Però jo crec que més la línia va en funció -i açò són les
esmenes- de prémer, d’intensificar la pressió sobre el Govern
espanyol que posi en marxa el Patronat de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, que seria allà on aquests problemes es podrien
resoldre per una banda. També per altra banda intensificar des
del Parlament de les Illes Balears i des del Govern de les Illes
Balears la relació amb les altres comunitats autònomes en el
mateix sentit. També, encara que la nostra esmena en el
Parlament no ho aporti, sé que ho va aportar la moció esmenada
per Esquerra Unida, esmenada en el Consell Insular de
Menorca, en el sentit  que el Govern de les Illes Balears podria
iniciar una línia de feina en el sentit  de registrar, inventariar,
localitzar... 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat) 
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EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Portella. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

...localitzar, digitalitzar o microfilmar els documents de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó relatius a les Illes Balears. Açò
seria una feina molt positiva, creim nosaltres, per tenir-los aquí,
a ca nostra, aquests documents nostres, i açò seria una labor
positiva, que si bé en aquesta esmena que vostès avui
rebutjaran, va ser aprovada per majoria al Consell Insular de
Menorca, i a pesar que no ho digui l’esmena, sí que ho diu el
Consell Insular de Menorca, i crec que el Govern en farà cas, i
farà feina en aquesta línia. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. ¿Grupos que desean intervenir? Por el
PSM-Entesa Nacionalista tiene la palabra el diputado Sr. Cecili
Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista el que volem
manifestar és el nostre suport  a l’esmena que ha presentat  el
Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, i manifestar el nostre
rebuig a la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Si no existe ningún grupo más,
pasaríamos, en turno de contradicciones, al representante del
Partido Popular, Sr. Simón Gornés. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Agraesc la intervenció dels portaveus
que m’han precedit, i not que en falta... 

EL SR. PRESIDENT:

Perdone un momento, Sr. Gornés, es que ha habido un fallo,
pero el Partido Socialista parece que había pedido la palabra en
su turno. Si no le importa... 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Quan vostè ha demanat grups que
volien intervenir, jo ho he manifestat, i el Sr. Buele ha estat molt
ràpid, i bé... 

Nosaltres sí volem prendre posició en relació a la proposta
del Grup Popular i en l’esmena que ha presentat el Grup
d’Esquerra Unida. Nosaltres creim que quan Ferran de
Trastamara es va casar amb la seva cosina Isabel de Trastamara
varen començar un procés que ens ha duit fins a avui. El Sr.
Gornés l’ha documentat molt bé, per tant no insistiré. I aquest

arxiu es troba en la situació que es troba perquè aquell al qual
la Constitució assigna la responsabilitat exclusiva, no ha fet
allò que hauria d’haver fet. Les coses es produeixen quan hi ha
un buit, i la tendència gasosa de les administracions tendeix a
intervenir en allò que ningú no diu res. Per tant la
responsabilitat en principi és de regular d’una vegada per totes
aquesta participació de les comunitats autònomes, com diu molt
bé l’article 149 de la Constitució Espanyola. I nosaltres no som
partidaris d’excessius recursos d’inconstitucionalitat. Nosaltres
creim que els recursos d’inconstitucionalitat han de ser molt
reduïts. El nostre tribunal constitucional crec que és el tribunal
europeu que veu més assumptes al llarg dels anys, i crec que
hem d’intentar resoldre les coses per la via del diàleg, per la via
d’arribar a acords entre les parts implicades, i per això des del
Grup Socialista anam fent propostes  en aquest sentit, però que
no tenen molt d’aspecte d’anar bé, perquè jo crec que el Partit
Popular en el fons de la seva ideologia li agrada el conflicte
bilateral, resoldre els temes per la bilateralitat. La multilateralitat
li crea com una espècia d’agorafòbia, diu “això és massa, això
és un embull, això és un desastre”, i per tant ell es vol barallar
directament amb Catalunya, directament amb el País Basc, però
només un a un.

Nosaltres creim que aquí hi ha un problema a resoldre, que
l’ha de resoldre l’Estat fonamentalment, i també les comunitats
autònomes, i per això ens pareix molt més assenyada la
proposta que presenta Esquerra Unida, que la d’instar el
Govern. També ho podria fer aquest parlament, presentar un
recurs d’inconstitucionalitat. No sé si ara em tir un farol, però
crec que també som competents per fer-ho, perquè aquí hi ha
una invasió aparentment d’unes competències que són nostres.
Jo crec que no importaria instar el Govern, el Partit Popular
p odria haver intentat dur-ho aquí. Nosaltres no en som
partidaris, miri, nosaltres creim que aquí hi ha una
responsabilitat, que crec que té manco dificultats que altres
temes que el Govern del Sr. Aznar s’ha llançat a resold re ,  i
d’una manera o d’una altra, no vull dir que estiguem d’acord en
com l’ha resolt, però que l’ha resolt, i que significava problemes
amb comunitats autònomes. No en citaré cap, per no obrir un
debat que no és el cas.

Per tant, el que ens interessa és que es resolgui això d’una
vegada per totes, que el Govern d’Espanya faci allò que ha de
fer, i que les comunitats autònomes siguem consultades,
perquè crec que també és bo que siguem escoltades en la
solució final que s’adopti. Per tant, ja li anuncii aquí que
nosaltres, en cas que el Partit Popular no admeti l’esmena que
presenta Esquerra Unida, doncs votaríem en contra de la seva,
tot  i que en principi amb l’exposició de motius que vostè ha fet
hi estam d’acord. Com ja li vaig dir l’altre dia al portaveu del seu
grup, possiblement estam d’acord en l’estratègia, però no estam
en absolut d’acord amb la tàct ica, i m’agradaria que agafàs el
sentit  estricte del que vol dir una cosa i el que vol dir l’altra.
Estam d’acord amb l’objectiu final, que és que això es reguli;
però no estam d’acord amb els instruments que vostè duu a
aquest parlament perquè això es resolgui. Creim que és obrir un
nou front de confrontació, i això en aquest món que estam
vivint ja n’hi sobren. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Crespí, del Grupo Socialista. Ahora sí tiene la
palabra el Sr. Gornés por turno de contradicciones. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Anem per parts. Respecte de la
intervenció del Sr. Portella, diu que la moció -i en açò també el
Sr. Crespí recull els arguments abans esmentats- que en la
nostra proposició no de llei volem crear polèmica. Res més
enfora que açò. Nosaltres no volem crear absolutament cap
polèmica, i de fet no es tracta de polemitzar sense to ni so. Es
tracta de reivindicar un dret que entenem nosaltres que es pot
veure trepitjat, a tenor de les passes tant oficioses com oficials
que durant molts d’anys ha anat desenvolupant la Generalitat
de Catalunya en aquest sentit.

Sr. Portella, no hem llevat gens de ferro a la nostra proposta,
i ja que ho ha esmentat vostè, vostès sí que han llevat ferro a
l’esmena, respecte de la que varen presentar al Consell Insular
de Menorca, que tenia tres o quatre punts, i aquí vostès en
presenten dos. Vostè sabrà per què s’ha llevat aquest tercer
punt, que al nostre entendre haguera pogut enriquir encara més
aquesta esmena, i tal vegada fins i tot l’haguérem pogut votar,
com vàrem fer al Consell Insular de Menorca a aquest tercer
punt, perquè hi estàvem d’acord.

Vostè empra una espècie de llenguatge bèlAlic o policial,
quan diu no sé què dels mossos d’esquadra, que prenen a
l’assalt no sé quines coses; que nosaltres no compartim aquest
llenguatge. Jo entenc que és oratòria parlamentària, però el que
nosaltres entenem és que es tracta de defensar el que es
conculca per part d’una comunitat autònoma determinada.
Empra també els mateixos arguments que els seus companys
d’Aragó i de València, respecte de la diferent posició del PP de
Catalunya respecte del PP d’altres comunitats autònomes.
Evidentment jo li he de dir que, amb tot  sentit  comú, el PP de
Catalunya defensa el que creu que és bo per a la seva
comunitat autònoma, i nosaltres hem de defensar el que
entenem que és bo per a la nostra comunitat autònoma, i
entenem, i ho dic sincerament, que és una passa més en
aquesta intromissió sobre un aspecte, un patrimoni que hauria
de comptar amb l’opinió i amb la participació de totes les
comunitats autònomes.

Respecte de la terminologia de la integració dins el sistema
d’arxius, doncs ve al cas, hi ha la dita que diu que moix
escaldat, aigua freda li basta; i com que nosaltres hem vist ja
molt d’escaldament per part d’aquestes passes oficioses i
oficials que estan prenent la Generalitat de Catalunya, almanco
des de l’any 79, aigua freda ens basta, i volem que quedi ben
clar quina és la veu de les Illes Balears al respecte. 

Esmenta també la responsabilitat de l’Estat espanyol al
respecte. En pot  tenir, des del moment en què hi hagi un acord
de constitució d’aquest patronat, que no s’ha produït,
precisament no per responsabilitat del Govern de l’Estat
espanyol, ni crec que per aquest Govern de les Illes Balears,
sinó pel Govern una altra vegada de Catalunya, que fa una sèrie

de demandes oficioses també respecte de quins càrrecs s’han
d’ocupar per determinats representants de les diferents
comunitats autònomes en la constitució d’aquest patronat; fins
i tot  ha arribat a ser un descuit tan gran que hi ha hagut
comunitats autònomes o grups parlamentaris de determinades
comunitats autònomes que han proposat  que sigui la Casa
Reial qui ocupi la presidència, que ja m’entén per on vaig.

Sobre si es romp la unitat de l’Arxiu o no, si es disgrega o
si es compartimenta de forma consensuada i d’acord amb totes
les comunitats autònomes, nosaltres no tendrem res a dir. Ara,
si es fa d’una forma unilateral, com entenem nosaltres que
sembla ser que és la intenció, doncs, evidentment, protestarem
i farem les passes que calgui amb vostès, amb açò no hi haurà
cap trava.

Respecte del PSM, bé, em sorprèn un poc la falta
d’arguments amb què ha defensat, i sobretot en una persona
que té una oratòria extensa, i bé, amb un tema de cultura i
d’àmbit nacionalista, entre cometes, és sorprenent que el PSM
no es bany tampoc en aquesta qüestió.

El PSOE, ara li toca al PSOE, critica que la fórmula sigui el
recurs d’inconstitucionalitat. Nosaltres entenem que s’han
d’emprar tots els instruments que calguin per tal de defensar els
drets de la comunitat autònoma, i si aquest és l’únic instrument
que ens permet arribar a tocar la porta que nosaltres entenem
que s’ha de tocar, doncs nosaltres pensam que s’ha d’emprar.
I no em digui que som partidaris de presentar massa recursos
d’inconstitucionalitat perquè els governs anteriors del PSOE en
presentaren fins a 14 i nosaltres, per ara, només en duim 4; però
és que han de saber quins són els números que es manegen.

Finalment, ja per acabar, he volgut entendre que no donen
suport a cap dels tres punts que presentam en aquesta
proposició no de llei i jo vull que en siguin conscients, entenc
que no estiguin d’acord amb el punt  número 1 ni amb el punt
número 2; però són vostès conscients que voten que no el
punt número 3? Són vostès conscients que voten que no a què
el Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Govern d’Espanya
i les comunitats autònomes afectades, iniciï les actuacions
precises per regular, mitjançant l’adequada norma de l’Estat, el
Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i facem una passa
més endavant? En són conscients? Jo pens que no.

Gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Per demostrar-li al Sr. Gornés que sí que som conscients de
les coses, demanaríem votació separada dels punts 1, 2 i 3.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Però vostè sap, Sr. Gornés, que vostè pot acceptar o no ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, demana votació separada dels punts 1 i 2.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

I 3.

EL SR. PRESIDENT:

Un per un.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

1 i 2 per una banda, i 3 per l’altra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Faríem, aleshores, votació
separada dels punts 1 i 2 d’aquesta proposició no de llei,
passam per tant a la votació, i votam els punts 1 i 2. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 21 vots favorables, 29 en contra. En
conseqüència, queden rebutjats els punts 1 i 2 d’aquesta
proposició no de llei.

I passam a la votació del punt 3 d’aquesta proposició no de
llei. Senyores i senyors diputats, poden votar.

Resultat de la votació: 50 vots a favor, cap en contra i 1
abstenció. En conseqüència, queda aprovat el punt 3 de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa dels drets de la comunitat autònoma de les
Illes Balears sobre l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Declaració institucional sobre el Sàhara.

A continuació, sotmetríem al Ple de la cambra una declaració
institucional sobre el Sàhara, que el Sr. Secretari Primer llegirà:

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional sobre el Sàhara:

Arran de la concessió del premi Nobel de la Pau al secretari
general de l’ONU, el Sr. Kofi Annan, el Parlament de les Illes
Balears vol felicitar aquest senyor i fer la següent declaració:

Només l’aplicació del Pla de pau del 1991 i dels acords de
Houston del 1997 permetria d’arribar a una solució viable i
complir les aspiracions legítimes del poble saharaui que
culminar ia  amb la  convocatòr ia  del  referèndum
d’autodeterminació lliure i transparent per a aquest poble. La
concessió del premi Nobel de la Pau creiem que és una
oportuna d’acció conjunta de la solidaritat internacional en
favor del respecte dels drets inalienables de les persones i la
independència del darrer poble colonitzat d’Àfrica.

Per tot  això, demanam a kofi Annan, com a secretari general
de l’ONU, que posi tots els mitjans necessaris per al
compliment de les resolucions de les Nacions Unides sobre el
conflicte del Sàhara occidental.

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova aquesta declaració institucional? Queda aprovada
per assentiment la declaració institucional sobre el Sàhara.

III. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials,
del Projecte de llei RGE núm. 2839/01, de parelles estables.

Passa al punt tercer de l’ordre del dia, que és el dictamen del
Projecte de llei de parelles estables, debatrem aquest dictamen,
i la Sra. Consellera de Benestar Social vol presentar aquest
projecte de llei. Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tinc la
satisfacció de presentar en aquesta cambra una d’aquelles
normatives que consider fa que una societat sigui un poc més
justa i més avançada. Amb l’aprovació de la llei de parelles
estables es dóna compliment a allò que és una demanda social,
a la vegada que es fa possible que la norma acompanyi una
societat que evoluciona, una societat que ara per ara
s’organitza en estructures diferent s i alternatives a la família
tradicional. Si volem una societat progressista i moderna no
podem deixar que les lleis s’allunyin de la realitat que s’imposa
a cada moment. I és per això que avui deman, en nom del
Govern de les Illes Balears, el vot a favor de tots els diputats i
diputades del Parlament, amb indiferència del partit que
representin.

No pot  passar que una institució i les seves lleis estiguin 30
anys per darrera la societat. Però avui, a més, s’omplirà un buit
jurídic històric, la Llei de parelles de fet crea un marc normatiu
que, en bona part, acabarà amb la discriminació que pateixen
aquelles parelles de persones que han optat  i optaran per
models de convivència diferents al matrimoni. La protecció
social, econòmica i jurídica de la família es configura a l’article
39 de la Constitució Espanyola com a un dels principis rectors
que vinculen l’actuació dels poders públics, de la redacció
d’aquest article no es dedueix cap preferència cap a un model
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de família determinat, la qual cosa ens permet fer una
interpretació àmplia del concepte de família. Una interpretació
que convé, doncs, ajustar a la realitat social que vivim on és
evident que el matrimoni ja no suposa l’única opció, ni tan sols
la més freqüent a l’hora de formar una parella estable.

I d’altra banda, l’article 32 de la Constitució preveu el dret
tant a contreure com a no contreure matrimoni, el que no afecta
el dret que tenen les persones de constituir una família amb fills
o sense, mitjançant una unió afectiva i estable.

El fet que dues persones amb independència de la seva
opció sexual comparteixin la vida en una relació afectiva, amb
vocació de continuït at, suscita una sèrie de drets i deures entre
els seus components i també en relació amb la resta de la
societat; drets i deures que mereixen una protecció i una
regularització per part  dels poders públics. I en aquest sentit, ja
s’han aprovat, tant a nivell autonòmic com europeu, diferents
iniciatives legislatives que regulen les parelles de fet amb
independència de les orientacions sexuals dels seus membres.
Perquè els principis als quals respon la parella dels nostres dies
ha canviat, la seguretat econòmica, l’objectiu de la procreació
han passat  a un segon terme, i ara, el que s’imposa en la
immensa majoria dels casos, és la llibertat individual, la
sexualitat i l’afecte.

I aquesta evolució és imparable per molt que molts s’hi
oposin, caminam, passa a passa, cap a una societat més
igualitària, una societat amb un igual repartiment de drets i
obligacions. Consider que el text legal que avui es presenta
dóna resposta a tot  el que fins ara he exposat. Sens dubte seria
més adient una normativa a nivell estatal, encara més, seria més
adient modificar el Codi Civil per tal que tots els ciutadans i
ciutadanes de l’Estat espanyol puguin gaudir d’aquests drets,
però mentre això no es dóna consideram que aquest text legal
dóna resposta a les necessitats d’aquest colAlectiu. No de
bades es tracta d’una llei que abraça aspectes fonamentals de
la vida d’una parella.

Molt  breument comentaré ara l’articulat de la normativa, un
articulat que introdueix canvis significatius respecte del
reconeixement de drets i obligacions actuals.

Un punt  fonamental és el registre de parelles. Una de les
primeres mesures que es contemplen en aquest avantprojecte
de llei és l’articulació d’un document públic en el qual les
parelles es puguin inscriure per tal de ser considerades
formalment una parella estable i, per tant, susceptibles de ser
regulades per aquesta normativa. El principi de llibertat és un
principi contemplat, per tant, en aquesta llei.

I pel que als requisits personals, no es podien deixar de
banda els requisits necessaris per constituir una parella estable
als efectes d’aquesta llei. Es contemplaran aquelles unions
entre menors d’edat, perdó, volia dir que no es contemplaran
aquelles unions entre menors d’edat no emancipats, aquelles
persones lligades per vincles matrimonials, els parents en línia
recta per consanguinitat o adopció fins al tercer, els colAlaterals
per consanguinitat o adopció fins al tercer grau i les persones
que formin parella estable o matrimoni amb una altra persona.

Un punt fonamental també d’aquesta llei és el règim
econòmic. La llei preveu que, en defecte del pacte al qual
puguin arribar els membres de la parella, cada un contribuirà al
sosteniment de les càrregues familiars de manera proporcional
als seus recursos, incloent el concepte de contribució del
treball a la casa i la contribució a l’empresa o a la professió del
convivent.

El dret d’aliment també es recull en aquesta llei; contempla
l’obligació de prestar-se aliments per part dels membres de la
parella.

També es regula el règim de visita dels fills comuns. En el
supòsit  de ruptura de la parella, els membres de la mateixa
podran pactar el que considerin oportú pel que fa a la guarda i
custòdia dels fills comuns, però no obstant això el jutge podrà
moderar equit ativament allò acordat quan ho consideri lesiu per
a qualque membre o pels fills. En el cas que no hi hagi acord, el
jutge decidirà el que consideri més beneficiós per als fills.

Als efectes del cessament de la convivència, també es
regula la possibilitat que quan cessi la convivència qualsevol
dels membres pot reclamar de l’altre el pagament d’una pensió
periòdica, sempre que es trobi en uns determinats casos
recollits per la llei.

I un tema també important, el règim successori. El membre
que sobrevisqui a la mort de la parella, segons contempla
aquesta llei, serà legitimari en la successió d’aquest.

Senyores i senyors diputats, per equiparar els drets de totes
les persones, per la defensa dels drets humans, per assolir el
màxim de llibertats individuals i colAlectives encara ens queda
molt per avançar. Per una banda, en el marc normatiu, dins
l’àmbit mateix d’aquesta llei, que haurà de ser ampliada i
millorada en el futur, i d’una altra, en el marc de les relacions
socials. Però la passa que donam avui és significativa, jo no ho
dubt, i així ho demostra el seu articulat. Avui aquest Parlament
hauria d’aconseguir que els ciutadans i ciutadanes de les
nostres illes se sentin orgullosos del fet que a la nostra
comunitat no es legisla d’esquena a la realitat social, ben al
contrari, la miram amb valentia i amb compromís. De vostès
depèn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Benestar Social per la seva
presentació del projecte de llei. Al títol del projecte de llei s’hi
manté l’esmena del Grup Parlamentari Popular 3364; a l’article
1, la 3366; al nou article 5 bis, la 3370; a l’article 9, la 3371; a
l’article 10, apartats 1, 3, 4 i 5, la 3372; a la disposició final
segona, la 3374 i a l’exposició de motius, la 3365.

Per a un debat conjunt de totes aquestes esmenes, segons
ha demanat l’autor, té la paraula el Sr. Pastor, en nom del Grup
Popular.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores, senyors diputats.
Sra. Consellera, intentaré defensar una sèrie d’esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular a aquesta llei de
parelles estables. Si em permeteu, abans de passar a la defensa
d’aquestes esmenes, intentaré explicar quina és la postura del
Grup Parlamentari Popular, del Partit  Popular, enfront de la
necessitat de regular les distintes formes de convivència que
existeixen a la nostra societat. El Partit Popular és partidari de la
regulació de les parelles estables, sempre que es moguin dins
el marc constitucional. Hem de dir que tres articles de la nostra
Constitució, que a qualcun d’ells ja hi ha fet referència la
consellera, són importants a destacar. En primer lloc, l’article 14,
que fa referència al principi d’igualtat: Els espanyols són iguals
davant la llei sense que pugui prevaler cap discriminació per
raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social; hem de dir que
aquesta llei afecta un gran número de colAlectius i de persones,
tant afecta el colAlectiu homosexual com l’heterosexual. Però
crec que sobretot amb aquests principis de llibertat han passat
ja molts de dies, des d’aquell 27, 28 de juny de l’any 69, allà on
pràcticament hi va haver la primera revolta gai, on varen
manifestar els drets a la llibertat i el dret a la seva sexualitat.

Per tant, crec que fent referència a aquesta petita
introducció, després passaríem a l’article 32, que fa referència
al matrimoni, i a l’article 39 que fa referència a la família. L’article
32 deixa ben clar que el matrimoni és possible entre una parella
heterosexual, mentre que quan es refereix a la família, ho fa
d’una manera molt més àmplia, com abans ja ha dit la pròpia
conselleria. Doncs, avui podríem dir que tots els partits que
tenen representació en aquesta cambra, estam d’acord amb
l’aprovació d’una llei que reguli les parelles de fet. A més,
destacaria que també estam d’acord que aquesta llei no faci
diferència entre una parella homosexual i una parella
heterosexual, cosa que sí fan altres lleis d’altres comunitats
autònomes de l’Estat espanyol. Tendrem diferències en quina
llei, evidentment no és la nostra llei, però ja és important que
pensem que és necessari tots els que formam aquesta cambra.
I doncs no podran posar a uns a una banda de ratxa i els altres
a l’altra banda, avui crec que no; discursos de falsos
progressismes en el debat d’avui pensam que no hi tenen
cabuda. El debat d’avui i sobretot aquesta llei té un gran calat
jurídic i social, ja que afecta un gran número de persones de la
nostra comunitat.

Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular són
molt diverses i sempre s’han fet intentant millorar el text i al
mateix temps defensant allò que ja vàrem defensar a altres
institucions. Podríem començar, per exemple, pel títol; on cada
un dels partits polítics que varen defensar en el Congrés dels
Diputats anomenava d’una manera distinta i possiblement
tengui molt poca importància, fins al que és l’exposició de
motius en què després entraré amb més profunditat. Aquesta
és evident que no serà la nostra llei, no serà la llei del Partit
Popular, ja que ens hagués agradat que aquestes esmenes
presentades pel nostre grup haguessin estat incorporades,
qualcunes amb poca importància ho han fet, però la resta, que
pensam que sí en tenen, no ho han fet. Imaginam que tampoc

no serà la llei d’Esquerra Unida, ja que en el projecte de llei que
ens va presentar primer hi havia inclosa el que era la regulació
de les adopcions per part  de parelles homosexuals. En aquella
llei, a l’article 10, es feia referència i es regulava aquest fet, cosa
que en aquesta llei que aprovarem avui no ho fa. Per tant,
pensam, Sra. Consellera, que tampoc no serà la seva llei.

Hem de dir que aprovar una llei en aquest Parlament per part
de l’esquerra, sense que es demostrin les diferències entre els
partits que governen i aquells que diuen que no són ni govern
ni tampoc no són oposició però que sí voten amb l’esquerra, ja
és pràcticament impossible.

Fent referència a les adopcions que han quedat fora
d’aquesta llei, hem de pensar que a la comissió la diputada del
Partit  Socialista, la Sra. Armengol, no estava informada del que
el seu partit pensava en el tema d’adopcions, ja que ella va dir
que li hagués agradat que aquesta llei hagués contemplat
aquest fet; cosa que quan el Partit  Socialista governava a
Madrid no va aprovar una llei i molt manco aprovar una llei que
inclogués les adopcions. A més, les propostes que va fer el
Partit  Socialista Obrer Espanyol en el Congrés dels Diputats a
l’any 96 i a l’any 2000 tampoc no contemplava aquest fet.

Passaré, doncs, a llegir les esmenes molt per damunt,
començaríem per la del títol, on nosaltres proposàvem que el
títol fos: Llei d’unions estables de fet; sobretot per anar en
consonància amb el projecte que es va presentar al Congrés
dels Diputats.

Després hi ha l’esmena 3367, que té com a títol: acreditació
-no les diré totes, perquè ja hi ha hagut un debat tant a
ponència com a comissió i ja en tenen constància-; després la
3370, és una esmena d’addició, on nosaltres afegim un nou
apartat, el títol del qual es diu responsabilitat. Després l’esmena
3371, és una esmena de modificació. L’esmena 3372, on es
manté viva, excepte el punt  2 que va ser transaccionat a la
ponència. Després l’esmena 3374, on nosaltres demanam que
es faci referència als imposts que avui afecten la nostra
comunitat, que és l’impost sobre la renda de les persones
físiques i l’impost successori i de donacions, que aquesta llei
no contempla, té una visió més ample i que bé, que de la manera
com està presentada o que serà aprovada avui en aquest
Parlament, ja hi quedarien inclosos tots els imposts que
successivament vendran a aquesta comunitat autònoma.

Després, m’agradaria entrar amb més profunditat  en dues
esmenes, que jo crec que són les claus perquè el Partit Popular,
després ja li explicaré quin serà el vot, però que sigui el vot del
Partit  Popular. La primera, la 3365, que és a l’exposició de
motius, on nosaltres ens volem referir d’una manera especial. La
Constitució deixa ben clar que el matrimoni se centra en una
parella heterosexual; a més, el Tribunal Suprem i la
jurisprudència constitucional han descartat tota possibilitat
d’equiparació entre unions de fet i matrimoni, remarcant, a més,
la impossibilitat de realitzar una connexió en bloc dels seus
efectes entre les dues figures, sense que això signifiqui lesió del
dret a la igualtat. En canvi, si podem, i així ho admet el Tribunal
Constitucional, fer extensius els efectes del matrimoni a les
unions de fet que, en la primera conversa que vaig tenir amb la
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consellera Caro, ja vaig detectar que, possiblement, era aquest
punt  el punt  més important de discrepància entre el que era el
Grup Parlamentari Popular i el pacte d’esquerres.

El matrimoni i les unions de fet, per tractar-se d’institucions
distintes, obeeixen a opcions i a plantejaments personals que
requereixen el respecte a la diferència, tant el pla social com en
el pla jurídic. Ens trobam amb dos casos, un és el que són les
parelles heterosexuals, que decideixen per voluntat pròpia no
contreure matrimoni; i per una altra banda, les parelles
homosexuals, que no poden contreure matrimoni perquè la
pròpia Constitució en aquest no permet. Imaginam que qualcú
dels que em segueixen, dels grups polítics que em segueixen
que intervendran, farà referència a la resolució del Parlament
Europeu de dia 8 de febrer del 94 sobre la igualtat dels drets
dels homosexuals a la Unió Europea, i que solAliciten els dret s
i els beneficis del matrimoni. Per contra, també la legislació
europea té algunes contradiccions, concretament dos mesos
després d’aquesta resolució, el mateix Parlament Europeu, quan
parla de la protecció a la família i de la unitat familiar, exclou de
l’àmbit de protecció la família homosexual. També el Tribunal de
Luxemburg manté, en l’àmbit de la Comunitat Europea, una
interpretació que restringeix el matrimoni a la parella
heterosexual. Per tant, nosaltres volem fer diferències clares
entre el que és matrimoni i el que són unions de fet.

L’esmena 3366 és una esmena de substitució, i hem de dir
que la seva llei no fa referència a cap període de convivència
per considerar una parella estable. Ens ve de nou, perquè
nosaltres proposam que una unió serà considerada estable i
duradora quan s’hagi produït  un període ininterromput d’un
any, com a mínim, de convivència. Aquest punt  també ens ha
estranyat amb les propostes  presentades a les Corts Generales
per part dels partits polítics que avui aquí diuen el contrari; hem
de dir que el PSOE, a la seva proposta de l’any 1996, demanava
un període de convivència de dos anys; a la proposta que va
presentar a l’any 2000 demanava un període de sis mesos.
Esquerra Unida, a la proposta que va presentar en el Congrés
dels Diputats a l’any 2000, demanava un mínim de convivència
d’un any, doncs aquí, avui, tot el contrari, vostès diuen que no
fa falta un mínim de convivència per considerar una parella
estable. Com és possible que es pugui considerar una parella
estable sense un mínim de convivència?

Esperam que reconsiderin la seva postura de rebutjar les
nostres esmenes i si no ho fan, anunciar-los que votarem en
contra d’aquells articles que han estat esmenats i que vostès
no han acceptat, i que votarem a favor de la resta de la llei. Em
creguin que al Partit Popular i al Grup Parlamentari Popular els
hagués agradat avui, i així els ho va manifestar, votar a favor
d’aquesta llei per unanimitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor per la seva defensa de les
esmenes amb un torn a favor. En torn en contra, el Sr. Ramon,
en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, abans d’entrar a contestar
les argumentacions del Sr. Pastor, el que voldria és manifestar,
com a Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, que per
a nosaltres és una alegria que aquesta llei que ha de solucionar
situacions d’injustícia i de discriminació contra un colAlectiu
molt important, hagi arribat per fi a aquest tram final i que hi
hagi arribat sense oposicions importants per part de cap grup
de la cambra. També voldria agrair, a pesar que no compartim
les esmenes concretes, volia agrair el to de la intervenció del
representant del Grup Parlamentari Popular, la seva acceptació,
bàs icament, encara que puguin votar en contra d’alguns
articles, d’aquesta llei; el fet de què no presentassin en el seu
moment una esmena de totalitat  i que per tant, a pesar de tenir
matisos, aspectes amb els que no hi estan d’acord, no han fet
aquesta oposició frontal, sinó que donen per bona la
possibilitat d’aprovar aquesta llei.

Voldria també coincidir amb el representant del Grup
Parlamentari Popular amb una cosa que ha dit i que té aquesta
llei, que és no es tablir diferències entre les parelles estables
homosexuals o heterosexuals, cosa que s’ha fet a altres
comunitats que regularen anteriorment aquestes relacions, que
segurament és una reminiscència del passat que s’anirà
superant en el futur. El que té de bo, pensam, entre d’altres
coses, la llei que avui s’aprovarà, la llei d’aquesta comunitat, és
que no fa aquestes diferenciacions.

Ho ha dit el representant del Partit Popular, aquesta no és
la seva llei, tampoc no és la llei d’Esquerra Unida. Nosaltres
pensam que aquesta és la llei possible, la llei que tenia una
majoria social i política que li podia donar suport, però,
evidentment, el tema de la convivència, de les relacions de
parelles és un tema absolutament dinàmic, que els costums
socials canvien amb una gran velocitat i també la percepció. Jo
vull manifestar clarament, com a Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, que pensam que és una mancança el fet que no es
pugui recollir el tema de les adopcions, cosa que sí ha fet la Llei
de Navarra i no s’ha pogut recollir, senzillament, perquè no hi
ha hagut aquest acord polític important . Però això, ja dic, va
canviant, i en el futur, esperam que no molt llunyà, es pugui
resoldre aquesta deficiència que encara té.

Miri, sincerament, crec que no és necessari, no és ni tan
sols convenient fixar-se amb les diferències de la posició que
mantenim ara o que mantenen alguns grups polítics i la que
mantingueren fa uns anys o fa un temps representants dels
mateixos grups polítics a altres indrets. Si hi ha un tema en què
l’evolució de la societat i que això obliga els partits polítics
d’anar evolucionant doncs és aquest. Jo crec que cap grup
polític ha de presumir de si és més sensible o més progressista
en aquests temes, la societat, les organitzacions que es mouen
en aquest camp fan que els posicionaments dels grups polítics
vagin variant i es vagin adaptant a aquesta situació, jo crec que
no és cap demèrit que per cap dels grups polítics i posats a
canvis de posició ja en veurem un d’important amb la llei que
vendrà a continuació.
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Ho dic en relació a una qüestió que aquí em pareix nova
respecte de les altres comunitats que ho han regulat i positiva,
el tema de no exigir un període previ; és a dir, les parelles
estables que es vulguin registrar no necessiten requisits previs.

En general, per tant, consideram que és un text prou
correcte, prou important, amb aquesta deficiència que
reconeixem, i agraint el to i les aportacions del Grup
Parlamentari Popular, manifestar que lamentablement no podem
votar a favor de cap, perquè des del nostre punt  de vista,
encara que en general no manifesten discrepàncies fonamentals
amb el text  de la llei, també consideram que no aporten cap
millora que faci convenient votar-hi a favor. En aquest sentit, ja
dic sense una gran discrepància fonamental, pensam que no es
produeix amb cap dels grups, i això és bo, el Grup Parlamentari
Popular considera que amb les seves esmenes milloraria el text ,
nosaltres no ho consideram així, no podem votar a favor
d'aquestes esmenes, però, en tot cas, felicitar-nos de l'ambient
que hi ha en aquesta cambra i de l'aprovació que es produirà
d'aquest projecte de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d'Esquerra
Unida i Ecologista.

Sra. Armengol, perdó, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Volíem intervenir des del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, si més no per felicitar aquesta
cambra, tots els grups parlamentaris, per la forma com s'ha
debatut i s'ha dut a terme aquest tema d'aquest projecte de llei,
tant en ponència com en comissió, com ara mateix en aquest
plenari, i felicitar també el Govern en la persona de la consellera
de Benestar Social per haver presentat aquest projecte de llei
perquè aquest parlament el tractàs i el tramitàs. 

També el que voldríem és recordar, amb la nostra
intervenció, allò que comporta de més positiu, de més avanç
dins el tractament del que nosaltres podríem denominar que són
els drets de les persones. Des de l'any 1789, quan ocorre
aquella revolució burgesa que comença a canviar tota una
manera d'entendre la vida i d'entendre la humanitat i la societat,
fins avui, s'han anat fent passes endavant cap a un major
respecte a les persones. Nosaltres voldríem situar aquest
projecte de llei, precisament, dins aquest ritme de la història que
comença -repetesc- l'any 1789 i ens troba a nosaltres ara l'any
2001. La llibertat, la igualtat, la solidaritat entre els éssers
humans durant tots aquests centenars d'anys han anat fent
passes endavant, també n'han fetes algunes cap enrera, i contra
això creim que aquest parlament està, per anar sempre cap
endavant.

Ahir nosaltres celebràvem arreu del món el 53 aniversari de
la Declaració Universal dels Drets Humans, també creim que
s'han fet passes envant durant aquests 53 darrers anys, d'un
major respecte a l'individu, als infants, a la dona, d'un major
esforç per a l'educació, per a la vida, s'ha avançat, però també
s'han fet passes enrera que lamentam i que creim que aquest
parlament també ha de combatre. I avui, aquest parlament també
fa una passa endavant que nosaltres volem fer present amb
l'aprovació d'aquest projecte de llei de parelles estables, una
passa endavant cap a un major respecte a les maneres
d'entendre la vida i d'enfrontar-la, bé sigui en parella, bé sigui
individualment, en aquest cas, en parella.

Nosaltres analitzam aquesta llei, la reconeixem així, com una
llei una mica coixa, sobretot si prestam atenció a l'article 1, el
paràgraf 1 ja fa referència a l'analogia amb la parella conjugal,
serà una analogia tan relativa com sigui possible, i, per tant, és
en aquest sentit que nosaltres destacam aquesta mancança que
té aquest projecte de llei. Tot i amb això, és un projecte de llei
que contribueix a avançar, a avançar cap a un major respecte
cap a les persones, per això nosaltres estarem en contra de les
esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, tot i
reconeixent l'esforç que han fet en ponència i en comissió i la
manera com les han presentades, però no ens han arribat a
convèncer que aquestes propostes  que el Grup Parlamentari
Popular fa millorin el text que aquest parlament està a punt
d'aprovar, i nosaltres votarem a favor del text original.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista.

Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats.  Vull començar, com han fet els altres grups
parlamentaris, donant l'enhorabona al Govern de les Illes
Balears per haver pres la ferma decisió de presentar un projecte
de llei de parelles estables en aquest parlament, igual que també
l'enhorabona als grups parlamentaris que li donaran suport i
també a la tasca que ha fet el Partit Popular. Deia el Sr. Pastor
que algú citaria la resolució del Parlament europeu, crec que
seré jo la que la citaré, la resolució del Parlament europeu del 8
de febrer del 94, sobre la igualtat de drets dels homosexuals i de
les lesbianes a la comunitat europea demanava als estats
membres que es posàs fi al tracte desigual de les persones
d'orientació homosexual a les disposicions jurídiques i
administratives, i jo crec que és important fer referència aquí a
aquestes recomanacions; igual que l'article 39 de la Constitució
exigeix l'adopció d'una sèrie de mesures que facin efectiva
aquesta protecció eliminant les discriminacions que puguin
ocórrer entre diferents unions de persones i els seus membres.
Per tant, jo crec que és important que tenguem les coses tal i
com estam a les recomanacions i que, per tant els estats, no és
que vulguin, és que tenen l'obligació de prendre mesures i, ja
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dic, repetesc l'enhorabona al Govern perquè dins les seves
competències ha pres les decisions que havia de prendre.

És veritat que amb aquesta llei no hem pogut regular
qüestions de dret penal, de dret laboral o de seguretat social
perquè no en tenim competències, però sí tendrà efectes en la
relació de la parella en l'esfera civil, patrimonial, fiscal i de
funció pública. Per tant, jo crec que estam d'enhorabona
perquè, per primera vegada, donam una estabilitat jurídica a
aquelles parelles de la nostra comunitat autònoma, siguin
homosexuals o siguin heterosexuals, que no hagin elegit el
matrimoni, en el cas de les heterosexuals.

No m'agradaria passar aquesta intervenció sense fer un
resum, el Sr. Pastor feia referència a si jo no sabia quina era la
posició del meu partit  a nivell estatal o a nivell d'altres
comunitats autònomes, jo crec que els que no saben quina
posició tenen molt clara és el Partit Popular, que ha votat en
contra a la llei de parelles estables a la comunitat autònoma de
Catalunya, a la de Navarra i a la d'Aragó. A Aragó el seu
portaveu, el Sr. Cristóbal Montes, ho argumentava així: "Si se
legisla en un parlamento regional sobre esta materia, estamos
quebrantando la Constitución" -això ho deia el juny del 98, ell
entenia que els parlaments autonòmics no tenim competències
per legislar sobre parelles de fet, jo crec que avui farem un acte
de sobirania d'aquest parlament legislant sobre coses sobre les
quals sí tenim competència.

El gener del 2001, a València s'aprovava una llei de regulació
d'unions de fet, curiosament governada pel Partit Popular, tot
i que l'avantprojecte que va presentar el Partit Popular no va
tenir res a veure amb la llei que finalment es va aprovar
d'unions de fet, tots recordarem que varen sortir diferents
bisbes i l'Església Catòlica amb força contundència a la
comunitat valenciana demanant als diputats del Partit Popular
que no hi donassin suport, per tant es va camuflar tot el que
pretenia regular aquella llei, es va descafeïnar, i al final es va
donar rang de llei al registre de parelles de fet que hi havia des
de l'any 95 a la comunitat valenciana.

De totes formes, el Partit  Popular a la intervenció del
Parlament deia clarament: "La ley no va a pretender nunca
equiparar la unión de hecho a una institución familiar" , i això
crec que és el que ens diferencia, nosaltres entenem que la unió
de fet, tot  i que sigui diferent, la parella de fet, tot i que sigui
diferent del matrimoni, nosaltres volem que pugui tenir els
mateixos drets, aquells que opten per un matrimoni, aquell
heterosexual que opta per un matrimoni o aquell heterosexual
que opta per una parella de fet, perquè són opcions lliures de
les persones, i això és el que anam a veure, que dins una
llibertat tenguin tots els mateixos drets. Evidentment són a part
els homosexuals perquè no poden, encara que volguessin,
optar per la via del matrimoni civil.

Quant a les esmenes que ha presentat  el Grup Parlamentari
Popular en aquesta cambra, nosaltres no donarem suport  a cap
de les que queden vives, vostès n'han presentat 11, 2 es varen
aprovar durant la tramitació, i 2 es varen transaccionar, en
queden vives, 8. També he de dir que des del nostre grup hem
estudiat les esmenes del Partit Popular i entenem que van molt

inconnexes amb el projecte de llei i pensam que tal vegada s'ha
treballat poc des del Grup Popular o tal vegada no s'ha sabut
expressar bé amb les esmenes, tal i com les han presentades.

Quan vostè diu, substituïm "parelles estables" per "unions
estables de fet", i diu que el títol no té importància, tal vegada
el títol no té importància per a vostès, però per a nosaltres sí,
perquè creim que cada cosa s'ha d'anomenar pel seu nom, i una
parella és una parella, i una unió és una unió. Una parella
significa que hi ha una afectivitat anàloga a la conjugal, i això
és el que vostès eliminen del text de la llei, això és el realment
important, intenten legislar una parella de fet, sense anomenar
"parella" a aquella relació de dues persones que sí és una
parella de fet. Per tant, nosaltres creim que en la denominació
també hi ha la seva importància.

A una altra de les esmenes demanen, respecte del registre,
primer que no hi hagi cap formalitat, i després demanen un any
mínim de convivència, cosa en què es contradiuen vostès
mateixos, després tornaré al tema de l'any de convivència.

A una altra demanen que el registre tengui caràcter
constitutiu, i abans demanaven cap tipus de formalitat, en la
responsabilitat davant tercers afegeixen un article que ja està
regulat al punt 3 de l'article 5 i demanen responsabilitat solidària
i nosaltres hem optat per subsidiarietat que no sigui gratuïta en
congruència amb el dret de compilació de dret civil de les Illes
Balears. Presenten una esmena de substitució a l'article de
defectes de l'extinció en vida, el contingut és exactament
coincident amb el projecte de llei, vostès no fan cap aportació
ni una, sí que en fan una a l'article 10, d'exercicis dels drets, on
demanen, en aquell de la pensió i de la compensació, vostès
demanen que la pensió i la compensació no siguin compatibles,
per tant que una persona que pugui tenir la pensió no pugui
tenir la compensació, això és el que vostès demanen, nosaltres
entenem que, de cap manera, no es pot donar suport.

Quant a la darrera esmena, ja els vàrem dir que aquest
govern té la intenció d'aplicar la llei tan aviat com sigui possible
i de no tancar la llei a només dos imposts, perquè després tal
vegada podrem donar abast a d'altres imposts.

De totes formes és evident que aquesta comunitat
autònoma té les competències que té i que, per tant, podem
legislar només sobre unes competències concretes, i dins el
marc constitucional que nosaltres crec, i jo crec que hem d'anar
avançant, moltes de les modificacions necessàries per validar
una igualtat jurídica de les parelles estables topa amb
competències que, avui per avui, té l'Estat espanyol, com és el
cas de les modificacions del Codi Civil, l'Estatut dels
Treballadors i la Seguretat Social que concreten drets tan
importants com les pensions, i que, per tant, s'ha de presentar
al Congrés dels Diputats.

Però no deixa d'estranyar la postura del Partit Popular al
Congrés de Diputats, perquè la Llei d'arrendaments urbans, la
Llei orgànica d'habeas corpus i, més recentment, la Llei
d'indemnització de les víctimes del terrorisme, sí que parlen de
les parelles de fet i ha estat aprovada per unanimitat al Congrés,
de totes formes vostès al Congrés de Diputats, una vegada
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darrera una altra estan votant en contra de les proposicions de
llei presentades per diferents grups. De fet n'hi ha hagut 6, 6 de
presentades, PSOE, Convergència, Esquerra Unida, Iniciativa
Catalunya-Verds, el Parlament de Navarra i la darrera, del BNG,
que encara no ha estat debatuda, a 5 vostès han votat que no,
ni tan sols han permès la tramitació de la llei per poder tenir una
llei de parelles de fet a l'Estat espanyol, vostès diuen que no
hem de fer un debat de falsos progressismes, i no l'hem de fer,
però el que sí és clar és que vostès impedeixen, amb la seva
majoria absoluta, al Govern de l'Estat, el fet que es pugui
debatre una llei de parelles de fet. I, a més, amb arguments molt
poc sòlids.

Vostè diu que el PSOE no ha va fer quan governava, és
veritat varen governar 13 anys, i jo crec que s'hauria d'haver fet
una passa endavant, de totes formes li vull dir que aquesta
pressió i aquesta mobilització a la societat no era fa 13 anys, hi
és ara, i això demostra clarament que no hi havia cap iniciativa
al Congrés de Diputats sobre la regulació de les parelles de fet,
en aquells moments es varen encarar coses tan importants com
la Llei del divorci, que li recordaré que el seu grup ja va votar en
contra dient que es rompria l'estructura de la família tradicional,
en contra, fins i tot, de militants del Partit Popular que després,
evidentment, han fet ús de la Llei del divorci, com no podia ser
d'altra manera, i es va també donar sortida a temes tan
importants com és el tema de l'avortament. De totes formes, sí
que és cert que vostès des del 96 governen l'Estat i impedeixen,
una vegada rera una altra, tramitar una proposició de llei per
regular les unions de fet. I vostè diu que demanen un any
mínim de convivència, jo li explicaré, és veritat que el PSOE a
nivell estatal ha demanat sis mesos mínims de convivència, i
nosaltres aquí hem optat  perquè el registre sigui vàlid a l 'hora
de constituir una unió estable, igual que ho és un que es casa,
pel civil o per l'Església, és igual, en aquell moment en què es
decideixen anar i contreure, en aquell moment són parella
estable, i nosaltres hem donat la mateixa categoria a unes
persones que decideixen no optar per la via matrimonial o a les
parelles homosexuals que no poden optar per la via
matrimonial, i els hem donat el mateix moment, nosaltres no
compartim, com supòs que comparteix vostè, el posicionament
del Partit  Popular, que la seva diputada al Congrés de Diputats,
la Sra. Estaràs, diu: "Si el mero hecho de convivir cin una
expresa voluntad de la pareja de estar en el ámbito del
derecho tuviera efectos jurídicos, se podría dar la anécdota
de suprimir de facto el noviazgo, como etapa previa a toda
consecuencia jurídica, e incluso que s eotorgara estatuto de
pareja estable a quienes convivieron apenas unas niches",
deia la Sra. Estaràs al Congrés, "estaríamos hablando de la
fase de enamoramiento", nosaltres, com pot  comprendre, no
compartim aquestes teories, nosaltres entenem que dues
persones majors d'edat o menors emancipats que totalment
lliures accedeixen a anar un registre i a registrar aquella forma
de convivència junts, entenem que no han de passar cap
procediment, ni de noviazgo, ni d'enamoramiento, i que ningú
no pot  jutjar aquestes coses, creim que això ja, sincerament,
sona més a èpoques passades que no a una llei que es vulgui
aprovar seriosament en el segle XXI.

Per acabar li diré que quant al tema matrimonial a què vostè
fa referència a l'exposició de motius, nosaltres entenem que la

Constitució empara ben bé que el matrimoni pugui ser per a
homosexuals, i així ho hem presentat al Congrés dels Diputats,
un text  que també el Grup Popular ha votat en contra. Nosaltres,
Esquerra Unida, Iniciativa Catalunya-Els Verds i el BNG, hem
presentat proposicions de llei perquè els matrimonis puguin ser
també una forma de solució per als homosexuals, i vostès també
ho han aturat fent ús de l'anticonstitucionalitat, i nosaltres
entenem que l'article 32 de la Constitució reconeix el dret de
l'home i la dona a contreure matrimoni amb plena igualtat
jurídica, i que les famílies que estableix l'article 39 no diuen com
han d'estar formades les famílies, no diuen si han de ser de dos
homes, de dues dones i d'un home i una dona, per tant entenem
que la Constitució dóna prou cabuda a la forma matrimonial per
part  d'homosexuals. El que passa és que vostès la Constitució
la utilitzen sempre com una arma, quan els va bé és
constitucional i quan no els va bé, no és constitucional.
Nosaltres entenem que sí i que s'han de donar passes
endavant. De totes formes és una llàstima que vostè anunciï
avui vot en contra dels articles, quan jo entenia que a la
ponència havien anunciat un vot d'abstenció a tot el projecte
de llei.

Per acabar, dir-los que per a nosaltres, per al Grup
Parlamentari Socialista avui és un dia d'alegria, perquè aquest
parlament fa un acte de sobirania, perquè legislam sobre
competències que tenim, perquè donam sortida a una realitat
social que existeix, perquè no donam l'esquena a la societat, de
totes formes demanam insistentment des del nostre grup que
prenguin nota i que regulin a nivell estatal totes aquelles
matèries que són competència estatal, nosaltres creim que avui
feim un pas endavant en la llibertat i la igualtat i legislam en
favor d'una cosa tan maca com és que l'amor no tengui
fronteres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Armengol en nom del Grup Socialista.

Sr. Pastor, vol intervenir?, en torn de rèplica, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començaré per la
intervenció del diputat d'Esquerra Unida. Vàrem sentir que
vostè a la comissió va dir que els hagués agradat incloure el
tema de les adopcions, qui li fa d'obstacle per regular el tema de
les adopcions, no és el Partit Popular, vostès no compten amb
el Partit  Popular, el Partit Popular està en contra de les
adopcions per part d'homosexuals, nosaltres ho deim, no ens
n'amagam, els seus contraris, els que no li ho han permès són
Unió Mallorquina i el PSOE. I li diré per què, li diré per què són
els seus contraris. Unió Mallorquina perquè per activa i per
passiva els ho ha repetit, no estan d'acord amb la regulació, i el
PSOE quan ha tengut l'oportunitat de presentar una llei al
Congrés de Diputats no ho ha fet i, a més, quan el seu partit a
altres comunitats autònomes ha presentat una llei que incloïa
les adopcions, com per exemple a Andalusia, els ho han tomat,
i qui governa a Andalusia?, no hi governa el Partit Popular, hi
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governa el Partit Socialista. "De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 142.2 del Reglamento de la Cámara adjunto le
remito para su conocimiento y a los efectos oportunos,
certificado literal del acuerdo del Consejo de Gobierno
aprobado en su reunión del día 12 de setiembre de 2000, por
lo que manifiesta su criterio contrario a la toma en
consideración de la Proposición de ley núm. tal para la
igualdad jurídica de las parejas de hecho, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes
convocatòria por Andalucía". No som nosaltres els contraris,
els contraris els té amb vostè, per tant crec que aquest tema ha
de quedar clar.

Amb el tema de referir-me al PSOE, evidentment, jo sabia
que algú em faria referència a la resolució europea, aquesta
resolució era de l'any 94, vostès varen governar un poquet més
i, evidentment, no li feren massa cas.

Vostès sempre acaben per parlar-nos que si els bisbes, quan
varen aprovar la llei a València, es varen manifestar, escolti a mi
no em parli dels bisbes, a mi no em parli dels bisbes ni de
l'Església, jo venc aquí representant un partit polític, l'Església
representarà el que representarà, jo represent el Partit Popular.

Demana els mateixos drets, és que em sorprèn, quan vostès
tenen la possibilitat de regular no ho fan, no ho fan, vostè em
ve aquí amb falsos moralismes, no em vengui a mi ni al Partit
Popular amb falsos moralismes, vostès amb aquest discurs que
en el Partit Popular som uns carques i vostès som
progressistes, això ja ningú no s'ho creu, s'ho creuen amb els
fets, 13 anys de govern socialista i varen ser incapaços
d'aprovar una llei, vostè diu que ho varen fer mal fet, jo també
li dic que el Partit Popular hauria de regular aquest fet a nivell
estatal, i no me n'amag de dir-li, li ho dic aquí, jo també consider
que el Partit  Popular ho hauria de fer. Per tant, si vostè durant
13 anys i li va donar l'oportunitat  que ho féssim, donem-li temps
i esper que el govern del Partit Popular també ho faci.

Llegeixi's, Sra. Armengol, l'article 32, és prou clar, si no li
agrada la Constitució, presenti una proposta i canviï-la, però si
no canvien la Constitució, l'article 32, quan fa referència al
matrimoni és prou clar, parla de matrimoni entre home i dona, jo
supòs que el seu líder, el Sr. Zapatero, a qui tant li és una cosa
com l'altra, possiblement no tengui massa inconvenient
qualque dia, aixecar-se un matí i dir que fa una proposta de
canviar la Constitució, facin-ho, facin-ho, ara viatja a Marroc a
no sé què fer, doncs li digui que també canviï la Constitució.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Algun grup vol intervenir en torn
de contrarèplica? Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, jo venia aquí
a discutir la llei de parelles estables de la comunitat autònoma

de les Illes Balears, el Sr. Pastor ni tan sols sap com replicar el
fet de les seves esmenes, ni tan sols defensa les seves
esmenes, jo crec que ni se les ha preparades, ni se les ha
llegides, ni sé exactament, veig que ha copiat bé el discurs de
la Sra. Estaràs al Congrés dels Diputats i vostè el repeteix aquí
quan no té res a veure una cosa amb l'altra.

Quant al nostre partit, li diré molt clar. La Junta d'Andalusia
haurà fet el que haurà volgut, al Congrés dels Diputats el Partit
Socialista ha presentat  dues proposicions de llei per regular les
unions de fet , ha votat a favor de la d'Esquerra Unida, la federal
i la d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que sí parlen de
l'adopció per part  dels homosexuals, i nosaltres li hem donat
suport  perquè es tramiti aquesta llei, hem votat a favor, hem
presentat una proposició de llei perquè els matrimonis puguin
celebrar-se entre parelles homosexuals i, per tant, és evident,
que puguin tenir fills propis  o que els tengui el matrimoni, i
nosaltres entenem, i aquí a les Illes Balears, el Partit Socialista
sempre s'ha pronunciat a favor de l'adopció i que la llei ho
inclogués. És ver que no és la llei ni d'Esquerra Unida ni del
Partit  Socialista, sinó que ha estat la llei possible que ha pogut
tirar endavant el pacte de progrés per tenir una regulació
jurídica de les parelles estables a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, cosa que vostès, no 13, 16 anys varen governar a
les Illes Balears i ni tan sols els va passar pel cap fer una llei de
regulació de les parelles estables a les Illes Balears, i nosaltres
creim que la nostra comunitat autònoma té prou competències
per poder legislar, i feim un fet de sobirania d'aquest parlament
legislant allò que podem legislar. Vostès, aquest fet no el varen
tenir ni se'ls va passar mai pel cap, i només s'obsessionen a
criticar que el PSOE durant 13 anys no ho va fer. I li ho he
explicat. És ver que no va tirar endavant un projecte de llei, és
ver també que en aquell moment les pressions socials no
anaven sobre les parelles de fet, li ho record, anaven sobre el
tema del divorci, vostès varen votar en contra dient que
destrossàvem la família tradicional, i són els que més l'han
aplicada, això també li ho record. I avui tornen a votar en contra
de les parelles d'unions de fet, també sabent que són hipòcrites
i que ni tan sols responen ni a la societat ni als seus militants
aturant la tramitació del projecte de llei d'unions de fet a l'Estat
espanyol.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Pastor, en torn de
contrarèplica i per tancar el debat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Serà molt breu. Jo això al seu
partit  no sé si li diuen hipocresia o li diuen federalisme
asimètric, vostès pensen una cosa aquí i a la Junta d'Andalusia
una altra.

Moltes de gràcies.
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(Pausa momentània a la gravació)

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sr. President, jo no sé el Sr. Pastor a què ha vengut a parlar
aquí, nosaltres estam orgullosos de poder aprovar una llei de
regulació de les parelles de fet a les Illes Balears. El Sr. Pastor
ja parla ...

(Aldarull a la sala)

Senyors del Partit Popular, posin-se tranquils, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No passa res, simplement hem de saber escoltar. Vostè ens
parla ja del federalisme asimètric i de no sé quines històries. Jo
li he explicat, el Partit  Popular ha votat en contra de la regulació
de les parelles de fet a Navarra, a Catalunya, a Aragó i al
Congrés de Diputats, per sis vegades consecutives ha aturat
les proposicions de llei de tots els altres grups polítics.
Aquesta és la realitat del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Correspon ara la votació.
Procedirem, en primer lloc, a la votació, si no la volen separada,
de les esmenes 3364, 3366, 3367, 3370, 3371, 3372, 3374 i 3365.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
esmenes, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 27 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència queda rebutjat aquest bloc d'esmenes.

Passarem, a continuació, a la votació de la denominació del
títol del projecte de llei, dels articles 1, 9 i 10, apartats 1, 2,4 i 5
de la disposició final segona i de l'exposició de motius del
dictamen que estaven afectats per totes aquestes esmenes.

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat: vots a favor, 30; vots en contra, 27. En
conseqüència queden aprovats aquests articles.

I finalment passaríem a la votació del títol primer, dels
articles 2, 3, la denominació del títol segon, els articles 4, 5, 6, 7,
8, 10.2, 11, 12 i 13, a les disposicions addicionals primera i
segona i a les disposicions finals primera, tercera i quarta, on
no es mantenien esmenes.

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat: vots a favor, 57; vots en contra, cap; abstencions,
cap. En conseqüència, votat tot l'articulat, aquesta presidència
proclama aprovada la Llei de parelles de fet.

(Aplaudiments)

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial, del Projecte de ll ei RGE núm. 3551/01, de
protecció ambiental de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Passam al punt  següent de l'ordre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial del Projecte
de llei 3551 de protecció ambiental de ses Salines d'Eivissa i
Formentera. A aquest projecte, el Grup Parlamentari Popular, ...

La Sra. Consellera de Medi Ambient vol presentar aquest
projecte, té la paraula per un màxim de quinze minuts per
presentar el projecte.

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

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Vull
manifestar de manera molt breu precisament la satisfacció, com
a consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
de la presentació d'aquesta llei de protecció de ses Salines
d'Eivissa i Formentera en aquesta cambra i de -esper- la seva
aprovació. Voldria destacar, precisament, dos fets d'aquesta llei
que la fan ser una llei consider que emblemàtica i única fins ara
al Parlament de les Illes Balears.

En primer lloc, és la primera llei ambiental que s'aprovarà a
les Illes Balears i, en aquest sentit, va molt més enllà del que és
una mera delimitació d'usos urbanístics. La llei té una clara
vocació intervencionista i fa de la preservació una aposta
fonamental a favor del benestar de la ciutadania d'Eivissa i
Formentera, així com de la protecció del seu territori i dels seus
valors naturals. Per altra banda, tanca un contenciós democràtic
de 30 anys de lluites populars a favor de preservar aquest espai
emblemàtic de les nostres illes de l'especulació i la massificació
turística. Guanya, per segona vegada, la primera va ser al
parlament espanyol, la sostenibilitat ecològica i guanya la
immensa majoria de la ciutadania pitiüsa aquí representada. El
contenciós es tanca, per cert, a més, amb un amplíssim grau de
consens polític, des del Partit  Popular a Els Verds que, en
aquest moment i en aquest cas, esper que tothom estigui a
favor, avui, de la protecció d'aquest espai.

No hi ha hagut, concretament, cap esmena a la totalitat i fins
i tot de les 24 esmenes presentades pel Grup Popular, només es
mantenen diferències en 4. He de dir que estic especialment
contenta d'aquest fet ocorregut en aquesta legislatura, on
precisament aquest govern progressista i concretament el partit
que jo puc representar com a consellera de Medi Ambient, hem
fet clarament una aposta per la protecció del medi ambient, com
un eix fonamental de la nova cultura de progrés i, per tant, de la
nova cultura de les Illes Balears. Per tant, com a consellera de
Medi Ambient de les Illes Balears i en nom de tot el Govern, sé
perfectament que ara, i esper que després de l'aprovació de la
Llei de ses Salines, no és només, efectivament, la seva
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aprovació, sinó la seva aplicació el més aviat possible i intentar
que no hi hagi confrontacions institucionals periclitades. Per
això, vull remarcar que la feina d'avui ha de ser completa amb
poc temps amb les dues peces claus perquè ses Salines
estiguin protegides de veritat, que el Govern central no plantegi
cap recurs d'inconstitucionalitat i  la bloquegi, i que el Govern
de les Illes Balears i el Govern central siguem capaços d’acordar
la posada en pràctica d’aquesta protecció ambiental de les
Salines sense dilacions i sense entrar en confrontacions inútils,
pròpies del passat. Si creim que s’ha de protegir i conservar,
precisament hem de gestionar per poder-ho dur endavant.

Per tant, el Govern de les Illes Balears demostra amb
aquesta aposta clara per la protecció del medi ambient, i avui ho
demostra amb la protecció de les Salines, que és precisament no
només parlar de conservació des de cada un dels partits
p olítics, sinó que realment aquí en el Parlament avui es fa
justícia aprovant lleis ambientals que tanta falta feien en
aquestes Illes Balears.

Per tant, benvinguda doncs aquesta llei exemplar per tantes
coses, i esperam des del Govern que la protecció de les Salines
d’Eivissa i Formentera no només sigui fruit avui d’una
aprovació en aques t parlament, sinó que en aquest indret
meravellós sigui una realitat la seva perduració com a espai a
conservar perquè realment les generacions futures ens puguin
dir que ho vàrem fer bé en aquest parlament, avui aquí.

Per tant, els deman a tots la votació a favor d’aquesta llei de
protecció de les Salines, que crec que tota la ciutadania de les
Pitiüses se n’alegrarà i n’estarà contenta. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El Partit
Popular manté una sèrie d’esmenes...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

...que consta a aquesta presidència que (...).

EL SR. JUAN I CARDONA:

Nosaltres mantenim una sèrie d’esmenes, però n’hi ha unes
altres, que crec que ja està presentat l’escrit a la Mesa, amb les
quals s’ha arribat a una transacció. Em referesc a les esmenes
4166, 4167, 4168, 4169, 4172 i 4173. Aquestes esmenes, després
d’algunes negociacions, hem arribat a un acord i se
substituirien per dues esmenes transaccionals, és a dir, el Partit
Popular retiraria les esmenes que acab de relacionar, i es
presentarien, si a vostè li pareix, perquè quedi constància en el
Diari de Sessions, jo llegiria els textos que s’han transaccionat
i que són els següents:

Al final de l’article 4.3 s’afegeix textualment: “En concret, en
consideració a les característiques de la zona declarada com a
parc, s’ha de donar suport a les activitats següents: a) La
conservació, recuperació i modernització ecològicament
sostenible de l’activitat salinera a fi d’adaptar-se a les noves
necessitats; i b) L’ús de tècniques d’aqüicultura ambientalment
compatibles amb la conservació biològica del parc”. L’altra
esmena transaccional implica una modificació o un afegit a
l’article 10, en concret en el punt  f) del número 3, és a dir, es
modifica l’article 10.3.f), on s’afegeix al final: “...incloses les
referides a l’explotació ecològicament sostenible de les salines
i d’aqüicultura”.

Aquestes serien les esmenes que per una banda retiram, i
per l’altra també, Sr. President, deu tenir constància que en el
mateix escrit que s’ha presentat a la Mesa tots els grups donen
suport a l’esmena 4182, que es refereix a la disposició
derogatòria, que també és acceptada per tots els grups
d’aquesta cambra. El text  que quedaria a la disposició
derogatòria seria el següent: “Queden derogades totes les
disposicions que s’oposin al que estableix aquesta llei”. Punt,
és a dir, tota la resta, tot el que continua se suprimeix.

Després quedaran les altres esmenes vives que... I de tota
manera, Sr. President, li agrairia poder aprofitar una qüestió. La
Sra. Consellera comentava que es tanca un contenciós
democràtic, avui; jo pens que sí, però es tanca gràcies al fet que
hi ha hagut un esforç de diàleg entre tots. Crec que és
important  ressaltar que de 24 esmenes que ha presentat  el Partit
Popular, entre les transaccionades i les acceptades, estam ara
ja acceptant 19 esmenes, i això significa que possiblement tots
haurem hagut de fer renúncies, significa que hi ha d’haver una
voluntat que aquesta llei sigui perdurable i sigui estable i que
garanteixi, efectivament, el futur de les Salines d’Eivissa i
Formentera.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé, moltes gràcies, Sr. Cardona. En conseqüència el
que he de demanar, entenc de la seva intervenció que planteja
si accepten tots els grups la transacció plantejada en els termes
expressats. Sr. Buades...

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, crec que és així, crec que tots els grups de la majoria han
signat el mateix. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé. Aleshores i en conseqüència el Grup Popular retira
les esmenes que afectaven aquestes dues transaccionades.

Molt  bé, idò vista aquesta part i acceptada aquesta
transacció, queden: a l’article 4 l’esmena 4170, a l’article 8 la
4171, a l’article 11 la 4174 i a l’addicional segona la 4179, i el
Grup Popular té torn per defensar aquestes esmenes.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar fent constar
una..., segurament una casualitat, i és que dels senadors que
formaven part  de la Cambra el dia que es va votar l’any 95 la
Llei de les Salines, la vigent, tres físicament no hi són però
formen part  o solen ser en aquesta cambra; un d’ells és el Sr.
Font, l’altre és qui els parla, que va actuar com a portaveu, i el
tercer senador, no per menys importància, idò és precisament
el conseller de Presidència. 

Jo volia començar llegint unes paraules que possiblement
a ells els sonin. Les llegiré en castellà perquè així consta en el
Diari de Sessions: “Hablar de las Salinas de Ibiza y
Formentera no es para los ibicencos y formenterenses hablar
de una cuestión sencilla. Para nosotros, para la gente de
Ibiza y Formentera, hablar de nuestras salinas es hablar de
un tema muy importante, y ello por una serie de razones
históricas y políticas. En el año 1267 los señores de la isla
otorgaron a los ibicencos el completo aprovechamiento de la
sal, y este aprov echamiento significó el principal y casi único
ingreso que tenía nuestra institución particular de
autogobierno: la Universidad de Ibiza. De la importancia que
tenía la sal para la economía de los ibicencos y de su
universidad nos puede dar idea el hecho de que varios cargos
de la Universidad se destinaban única y exclusivamente al
cuidado, guarda, mantenimiento, explotación, reparto, etc.,
de la sal y de las salinas, y así se mantuvieron las salinas en
manos de los ibicencos hasta que 500 años después el rey
Felipe V nos arrebató por derecho de conquista, porque los
ibicencos y formenterenses habíamos cometido el delito de
defender nuestra identidad y nuestras instituciones
particulares de autogobierno, que con sus muchos siglos de
existencia crearon una personalidad con tradición, cultura
y derecho propios. 

Con esta apropiación por derecho de conquista, repito, de
las Salinas de Ibiza y Formentera, los ibicencos y
formenterenses no sólo perdimos unos derechos económicos,
perdimos mucho más, perdimos un símbolo, perdimos el
símbolo de nuestra identidad, y a pesar que con
desamortización de los bienes del Estado en el siglo pasado
las Salinas pasaron a propiedad privada, propiedad que
nunca en Ibiza ha sido discutida, para nosotros, para los
ibicencos y para la gente de Formentera, las Salinas son algo
nuestro. Son algo más que un territorio con un valor
paisajístico y ecológico incalculable, son uno de los símbolos
que identifican a nuestro pueblo. Por ello no podemos
aceptar que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las
Cortes Generales, decidan sobre las Salinas cuando no tienen
competencia para ello, y esta proposición de ley que las
Cortes Generales aprobarán si tienen mayoría para ello, sin
tener competencia decide sobre algo que corresponde decidir
al Parlament de les Illes Balears, que es el futuro de Ibiza y
Formentera”.

Aquestes paraules, senyores i senyors diputats, les vaig
pronunciar el dia 14 de juny de 1995 quan es debatia el projecte
de llei de les Salines d’Eivissa i Formentera aprovat d’una
manera absolutament abusiva i ilAlegal per part  de les Corts

Generals, perquè envaïen clarament les competències d’aquest
parlament i, és més, els puc contar una anècdota: resulta que el
dia 14 de juny el Senat rebutjava aquesta llei, i el dia 16 de juny,
deu dies, onze dies després, sortia una sentència del Tribunal
Constitucional que venia a ratificar la doctrina ja existent del fet
que això és competència dels parlaments de les Illes Balears. Jo
estic convençut..., jo aquestes paraules avui les puc repetir ben
tranquil; fa sis anys i estan escrites. No tots els portaveus que
varen intervenir aquell dia poden dir el mateix ni poden
mantenir les seves paraules. Avui, avui, jo estic convençut que
tots els que som aquí crec que les podem compartir, i avui crec
que efectivament, com ha dit la Sra. Consellera, es fa justícia.
Avui es compleix amb la legalitat constitucional, avui es tornen
al Parlament de les Illes Balears o avui el Parlament de les Illes
Balears decideix sobre el que és seu, sobre el que és el seu
futur.

I dins aquest esperit que hi ha hagut de consens ens
queden quatre esmenes presentades que jo consider que són
importants i que valdria la pena que reflexionassin les senyores
i els senyors diputats de la majoria sobre la seva inclusió
perquè fan falta.

Amb la primera, la 4170, ens referim a una qüestió des del
nostre punt  de vista essencial per a Formentera, i és que
establim la necessitat del fet que a la llei es contempli la
possibilitat de l’ampliació del port de Formentera, la garantia de
la doble via i establir les zones de pas de les infraestructures
per al proveïment d’energia i telecomunicacions de l’illa de
Formentera. És a dir, és un paquet d’idees que són realment
importants i que afecten el futur i el futur desenvolupament de
l’illa de Formentera. Parlar de l’ampliació del port de Formentera
no significa fer el macroport de Bilbao; parlar de l’ampliació del
port  de Formentera és adaptar-lo a les necessitats que l’illa de
Formentera vulgui, i possibilitar que hi hagi una part destinada
únicament a mercaderies i l’altra a passatge, i no com ara, que
ens trobam que les mercaderies i el passatge passen pel mateix
lloc amb el perill que això significa, a part  del fet que el calat del
port  de Formentera actual impedeix que hi hagi vaixells que
venguin de la península i connectin directament el transport,
tant de mercaderies com de passatgers, amb l’illa de Formentera
i evitin el que passa fins ara, que han de passar sempre per l’illa
d’Eivissa, duplicant d’aquesta manera la doble insularitat.

Aquesta pretensió no és un capritx del Partit Popular.
Aquesta pretensió ve emparada per les associacions, tant
empresarials com multisocials, de Formentera, i crec que fins i
tot  ja hi ha muntada o creada una mesa per defensar la creació
o defensar l’ampliació del port de Formentera.

Jo, apart de demanar a les senyores i als senyors diputats
que pensin en això, m’atrevesc d’una manera bastant humil i
respectuosa a dirigir-me precisament a l’únic diputat de
Formentera, que de la mateixa manera que ha sabut influir en
altres qüestions, influeixi ara perquè Formentera no vegi
hipotecat o no perilli el futur del desenvolupament de
Formentera perquè a la llei no es contemplin aquestes
qüestions, que ja dic i insistesc que són, apart de l’ampliació,
garantir que es podran fer les adequacions necessàries per al
moll de la Canal de manera que quan s’estableixi la doble via,
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que supòs que tothom hi està d’acord, puguem tenir una
navegació segura sempre a les aigües on no hi hagi temporal,
i establir les zones de pas de les infraestructures crec que és el
més normal del món i el més raonable.

Vostès saben que el Sr. President va visitar Formentera no
fa molt de temps i supòs, crec que sí que va veure que en
aquest moment el cable que proveeix de llum l’illa de
Formentera estava descobert per mor del temporal. Jo crec que
això..., evidentment temporals d’aquests en tendrem un cada
molts d’anys, però és evident també que qualsevol dia s’haurà
de canviar aquest cable per substituir-lo per altres més
moderns. Seria raonable que la llei marcàs per on, i nosaltres no
volem dir per on ha d’anar, però que la llei ordenàs, que els
tècnics de la Conselleria de Medi Ambient diguessin per on han
d’anar aquestes comunicacions i garantir d’aquesta manera que
en un futur no tendrem problemes amb aquesta qüestió, perquè
clar, tenim l’alternativa de sortir de Cala Bassa o sortir de Cala
Compte i anar (...) fins a la Mola i així potser ens podem arreglar,
però crec que això, apart de broma, és un absurd. Necessitam
que hi hagi una solució pràctica a aquesta qüestió.

Després, amb l’esmena 4171, ens feim ressò d’un comentari,
d’una oferta o d’una afirmació de la Sra. Consellera de Medi
Ambient, i és que deia que el Govern renunciaria al dret de
tempteig i retracte, és a dir, d’adquisició preferent de les
transmissions que es fessin de les finques dins el parc natural
pel valor escripturat. Bé, idò ja que ho han dit, nosaltres
procuram que ho compleixin, i que en el text de la llei es
contempli la renúncia del Govern d’una manera clara, pura i
abdicativa d’aquest dret de preferència adquisitiva de les
transmissions que es facin dins el parc.

Respecte a l’esmena 4174, al final quasi quasi no entenc
perquè s’hi oposen, perquè al principi estàvem tots d’acord; és
a dir, parla del fet que la llei regularà l’ús públic del parc.
Obliden vostès una qüestió: parlen només de terra, és a dir, de
la zona terrestre i litoral, i deixen la mar; potser és que no és
p ública o que no regularan vostès a la mar l’ús públic, però és
que jo entenc que, a més, quan parlen de regular l’ús públic es
refereixen als béns d’utilitat pública, perquè vostès no
regularan l’ús públics dels béns privats. Això és així, i l’esmena
va dirigida a aclarir aquesta circumstància i a dir que la llei
regularà l’ús públic dels béns de titularitat pública i també de
les àrees marines. Al darrer moment sembla ser que aquesta
esmena ha caigut del consens que hem tengut fins ara i que no
mereix el suport  de la majoria. Consider que és un greu error
perquè induirà a molts de problemes amb la propietat i a molts
de problemes fins i tot  amb els mateixos administradors del
parc.

I finalment la darrera esmena, la 4179, ve a restablir un
principi de seguretat jurídica que al nostre entendre queda en
entredit amb la redacció d’aquesta esmena, amb la redacció
d’aquesta disposició addicional. Aquesta disposició addicional
diu que es deixaran sense efecte una sèrie de llicències
d’edificació, i regula supòsits de fet; tant un com l’altre, els dos
primers, es refereixen a deficiències de tramitació de la llicència
i per tant tothom hi està d’acord, una llicència mal tramitada és
nulAla i per tant es retira. Però el darrer es refereix al transcurs

del termini concedit per executar aquesta llicència i aquesta
llicència no s’ha fet. Vostès proposen que el termini comenci a
comptar des del moment de l’acord de l’ajuntament, del
municipal de llicència, i això és absolutament ilAlegal. Els
terminis comencen a córrer des del moment en què es
notifiquen en forma a l’administrat; la resta va en contra dels
principis més elementals del procediment administratiu i fins i
tot  de la Constitució. És a dir, no pretenguin que un senyor...,
perquè, a més, els diré una qüestió: si l’ajuntament vol d’alguna
manera incomplir o perjudicar un particular ho pot fer
perfectament, aprova la llicència, no la notifica, li dóna un
termini d’execució curt i quan falti un mes per executar la
llicència la notifica al particular; aquest particular tendrà un mes
per executar la llicència. Això és absolutament injust i deixa
indefensa la ciutadania. Crec que és un error greu que els pot
conduir a algun plet. No li parl de l’administració central, li parl
dels particulars i que cada vegada que ho presentin als jutjats
cada vegada perdran. Em pareix absurd mantenir una ilAlegalitat
en una llei.

En definitiva, senyores i senyors diputats, jo crec que de les
quatre esmenes val la pena que es reflexioni, val la pena que es
tengui en compte, sobretot la primera; crec que el tema del futur
de Formentera, el tema de les infraestructures, de comunicació
amb Formentera, val la pena que els repassin. Jo ja veig que al
Sr. Ferrer, el diputat  de Formentera, no li deu interessar molt
perquè des que ha començat aquest debat no és dins la
Cambra, però almanco vull deixar constància de l’interès del
Partit Popular.

Moltes gràcies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Cardona. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el
Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Jo també em congratul del clima amb
què s’està donant la discussió final d’aquesta llei que ve a
tancar el contenciós històric que deia la consellera de Medi
Ambient, i prova d’això és que parlam de molt poques esmenes;
partíem de la base de 36 esmenes, 24 del PP i 9 d’Esquerra
Unida, del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, a aquesta llei, i
hi ha hagut sobre 36 esmenes consens sobre 32. Crec que
aquest grau de consens s’ha assolit poques vegades en aquest
parlament en aquesta legislatura.

En segon lloc, i abans d’entrar a una crítica argumentada de
les quatre esmenes que manté el PP, jo voldria parlar d’una
correcció tècnica en què tots els grups estan d’acord; és que hi
ha una evident incorrecció, i ho sap el lletrat de la ponència, a
l’article 10 quan diu que es preveu que es farà el Pla rector d’ús
i gestió en un any, quan la disposició transitòria tercera el remet
a sis mesos. El lletrat n’és conscient, d’això, ja ho sap, i el
president del Parlament, però es tractaria que a l’article 10 no
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posàs límit temporal al PRUG perquè ja queda prou bé a la
disposició transitòria tercera, paràgraf segon, on clarament diu
que és en el termini màxim de sis mesos que hi haurà aquest
PRUG. És una simple correcció tècnica que caldria incorporar
amb el consens de tothom.

Dit això entram a comentar des d’Els Verds aquestes quatre
esmenes. Nosaltres no podem compartir aquestes esmenes, i ho
deim des de la legitimitat de sí haver compartit  una feina
d’aproximació molt important amb el Partit Popular en aquesta
matèria a fi que aquesta llei duri molt de temps,
independentment de l’administració política que hi hagi en cada
moment a les Balears. 

Aleshores la primera ens parla del port; bé, és una esmena
que afecta tres punts diferenciats. Som a l’article 4 i l’esmena
del PP diu que tal com queda la llei no seria possible ampliar el
port de Formentera; tal com queda la llei la doble via seria difícil
a través de la Canal, i també sembla que seria possible el pas
d’infraestructures per proveir d’energia i telecomunicacions
l’illa de Formentera. Des d’Els Verds negam les tres majors, és
a dir, no és ver que aquesta llei prohibeixi plantejar-se el debat
sobre l’ampliació del port  de Formentera; una altra cosa és que
aquesta llei garanteixi que hi hagi una ampliació, al revés,
aquesta llei està feta amb filosofia conservacionista i el que fa
és posar una cotilla ambientalista a això; només es podrà
aprovar si hi ha, diríem, unes garanties ambientals que diguin
que això és sostenible, i només es podrà aprovar si la societat
de Formentera, a través dels seus representant legítims i les
associacions cíviques arriben a un grau de consens important
per decidir això. Els Verds no compartim aquesta idea, creim que
no s’hauria d’ampliar, però en qualsevol cas i també és fruit del
consens intern dins la majoria, aquesta llei no prohibeix
l’ampliació, simplement la condiciona a garanties ambientals. En
aquest sentit no podem compartir la primera part de l’esmena.

Que prohibeixi que hi hagi una doble via, tampoc no ho
entenem, és a dir, enlloc de la llei hom pot  deduir, si es mira així
com toca, que nosaltres prohibim això. És un objectiu, aquest
sí, compartit  per tots els partits de Formentera i de les Pitiüses,
però clar, és que la llei enlloc no prohibeix això, simplement no
diu res, és a dir, que serà compatible en funció del projecte que
hi hagi, del grau de consens que hi hagi i de les garanties
ambientals que s’observin davant els òrgans de consulta
ambiental competents. I en tercer lloc aquesta esmena fa
referència al fet que s’haurien de poder establir zones de pas
d’infraestructures  per  a l  proveïment  d’energia  i
t elecomunicacions a l’illa de Formentera. Tampoc no es tà
prohibit enlloc. Aleshores és un típic ús compatible, depèn dels
casos, en funció del grau de consens de la proposta concreta,
i que aquests filtres ambientals, obligatoris per llei a través de
directives europees, es compleixin.

En aquest sentit  no podem donar suport des d’Els Verds i
crec que des de la resta de grups de la majoria aquesta esmena.

La segona esmena fa referència al famós principi de
tempteig i retracte. És veritat que la consellera de Medi Ambient
i el partit  que represent som partidaris de modificar el dret de
tempteig i retracte que, per altra banda, és un article que és

legislació bàsica de l’Estat, és la Llei 4/89, de conservació
d’espais naturals. Voldria recordar que va fer aquesta llei el
Partit  Socialista quan governava amb majoria absoluta l’any 89,
i malgrat que duim 6 anys de govern del Partit Popular no ha
estat modificada. Aleshores nosaltres sí que som partidaris de
modificar això en el sentit  de, per dir-ho d’alguna manera, de
suavitzar-ho de cara a la propietat, però creim que evidentment
una llei singular de protecció ambiental, la primera que hi ha
d’aquesta naturalesa a les Illes Balears des que tenim
autonomia, no és el lloc adequat per fer-ho. Nosaltres creim que
en una llei marc de protecció com pugui ser la futura llei balear
de biodiversitat, efectivament la legislació autonòmica ha
d’afectar, amb un sentit positiu per a la propietat i per a la
protecció, el tempteig i retracte, però el moment processal serà
aques t i no altre, i en aquest sentit  va ser la promesa de la
consellera de Medi Ambient.

En aquest sentit  tampoc li donarem suport  aquí, tot  i que en
podem parlar de cara a la llei de biodiversitat, a l’avantprojecte
de llei.

La tercera efectivament és en la que estam més a prop, que
es refereix als plans sectorials que, com a mínim, ha d’aprovar
la conselleria competent en matèria de medi ambient. La
distància és molt curta, vostè té raó, hi ha hagut un intent de
consens, però no ha acabat de fructificar, i jo som el primer que
me’n dolc, d’aquesta manca de consens en això. Jo l’únic que
li puc dir és que no la podem acceptar pels mateixos motius que
sí que n’hem pogut acceptar d’altres, i creim que la redacció
quedaria que el litoral serà ordenat com a mínim per
l’administració ambiental de les Illes Balears. No és l’òptim,
però en aquests moments no estam legitimats per anar més enllà
en aquesta perspectiva. No creim, en tot cas, que la seva
proposta sigui substancialment diferent; en aquest moment
podem arribar fins aquí.

I a la darrera esmena sí que creim que hi ha una diferència
insalvable, i és que l’urbanisme pràctic i l’urbanisme teòric
tenen poc a veure, i aquesta llei aplicada a l’Ajuntament de Sant
Josep, que com sap és la meitat de la demarcació de les Salines,
és inaplicable la seva esmena perquè a l’Ajuntament de Sant
Josep com a mínim -no sé el de Formentera amb tant de detall-
no és veritat que es concedeixin llicències i es notifiquin als
propietaris; es concedeixen llicències, els propietaris les tenen,
a vegades ni paguen la liquidació de la llicència, i no se’ls
notifica, de tal manera que hi ha un buit legal freqüent a totes
les àrees protegides, on algú et pot demostrar que malgrat una
comissió de govern et va concedir una llicència quan fos, tu no
has rebut formalment la llicència. En aquest sent it el propietari
privat podria dir: “Ah!, no has fet formalment de notificar-me
això, encara que tenc el permís que potser no he liquidat”, i això
són fets pràctic d’urbanisme local a Sant Josep. 

Precisament en funció d’això, de no trobar-nos que tenim
una llei molt guapa però que llavors és inaplicable, hem decidit
anar al gra i dir que, bé, com que hi ha actes formals de
l’administració, que té l’obligació l’administració de comunicar
i no ho fa moltes vegades i això pot  produir un perjudici de
protecció, aleshores el que feim és dir que el punt de referència
és la data de l’acord de concessió. Com vostè sap per la Llei
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9/90, de disciplina urbanística, qui fa obra major està obligat a
colAlocar un cartell que digui: “Aquesta obra té aquesta llicència
de tal any, concedida tal dia, per fer aquestes coses”. Ja saben
que per exemple a l’Ajuntament de Sant Josep no és normal que
es colAloquin aquests cartells, però és l’obligació legal del
propietari, amb una pena de multa de 10.000 pessetes, colAlocar-
la. Aleshores, per evitar aquest decalage jurídic que faci que
quan tenguis la llei no la puguis aplicar, evidentment hem anat
al bessó, al gra de la cosa, que és dir que l’acord polític
administratiu té una data claríssima, el propietari l’ha de posar
en el cartell. Això no es fa generalitzadament a Sant Josep per
negligència de l’administració. 

Bé, molt bé, punt  de referència, aquest. Quantes lleis hem fet
en matèria urbanística que són a partir de dates d’aprovació
d’urbanitzacions, etc., independentment de la notificació? N’hi
ha així. En aquest sentit  crec que aquesta llei sense la seva
esmena és aplicable en matèria de llicències d’obres; amb la
seva esmena ens duria a un galimaties pràctic que afavoriria
que hi hagués vicis legals que afavorissin determinades
actuacions urbanístiques no convenients per a la protecció del
territori i la sostenibilitat ambiental d’aquest espai.

En resum, Els Verds no donam suport  a cap d’aquestes
quatre esmenes en el benentès que sabem de la seva voluntat
d’acord majoritari, molt fonamental en el conjunt de la llei, i
sabem que hi ha hagut un esforç de les dues bandes
d’aproximació. Creim que amb això garantim que aquesta llei,
com deia abans, hi hagi el govern que hi hagi a les Illes Balears
l’aplicarà amb major o menor mesura, però mai no tornarem
enrere a protecció zero.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. ¿Otros grupos que deseen intervenir?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida i Ecologista tiene
la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
em permetran que em produeixi una certa emoció pujar a
aquesta tribuna a parlar del tema de les Salines d’Eivissa i
Formentera. Ja sé que és un tema que ha vengut moltes
vegades, no record exactament quantes, però ja n’ha vengut
moltes, però jo totes les altres vegades ho vivia des del carrer,
des de la manifestació pública, des dels comunicats, de la
recollida de firmes, i no ho havia viscut des d’aquest parlament,
lògicament perquè no era diputat, i aquesta vegada ho puc
viure com a diputat  i és una vegada diferent, té alguna cosa
d’especial. 

D’entrada és la primera vegada que ve un projecte de
protecció de les Salines d’Eivissa i Formentera enviat pel
Govern de les Illes Balears; ja havia vengut altres vegades, però
venia enviat per un grup parlamentari que en aquells moments
estava a l’oposició. Han hagut de canviar les coses perquè
vengués a aquesta cambra un projecte que ens ve del Govern

de les Illes Balears que té una majoria parlamentària i que, per
tant, té una possibilitat, una seguretat, millor dit, de sortir
endavant, i aquest fet, m’imagín, aquest fet, la seguretat que de
totes maneres el projecte sortirà endavant, ha possibilitat que
hi hagi un consens tan amplíssim que jo celebr moltíssim, però
que vull deixar clar que aquest consens no ha caigut del cel,
sinó que ha caigut d’un canvi polític, d’unes noves majories
polítiques, perquè si no, com no n’hi hagut abans, no n’hi
hauria hagut en aquest moment.

Per tant, celebrar aquest fet, celebrar que torni estar en
aquest parlament, esperar que com a projecte de llei sigui la
darrera vegada, que no faci falta mai més venir al Parlament de
les Illes Balears a demanar la protecció d’aquest indret perquè
ja no faci falta. En tot cas, que puguem avaluar el seguiment
que es fa de la protecció, de les normes que s’apliquen i que va
avançant la protecció i la gestió d’aquest indret que és tan
important, que tal com ens ha dit el Sr. Juan Cardona,
representant del Grup Parlamentari Popular, és tan important per
als eivissencs des de l’any..., no record quin, no tenc tanta
memòria històrica, jo sí diré que en tot  cas la protecció d’aquest
indret és molt important des dels anys 70 a les illes d’Eivissa i
Formentera, quan hi va haver els primers projectes
d’urbanització d’aquest indret. 

Des d’aquest moment sí que ha tengut la protecció d’aquest
territori una importància absolutament fonamental, i és que, clar,
parlàvem en aquells moments, després s’ha anat reduint una
mica la pressió, de fer poblats palafítics per a 20.000 persones
directament damunt els estanys, i allò en aquells moments érem
quatre tronats els qui ens hi oposàvem, bé quatre tronats no
exactament, en aquest moment de grans unanimitats convé
recordar el comentari que es feia davant la primera manifestació
pública a favor de la protecció de les Salines d’Eivissa i
Formentera, que confluïa com quasi passa sempre a Eivissa en
aquest passeig construït a major glòria d’un representant de
l’exèrcit colonial espanyol i des de la més vetusta de les
institucions culturals i recreatives de les Illes, un alt dirigent
d’allò que després va ser el Partit  Popular en aquella
manifestació comentava: “bé els quatre rojos de sempre”. Veig
que afortunadament hi ha un canvi d’actitud i de llenguatge
des del Grup Parlamentari Popular d’aquest Parlament que jo
agraeixo, també m’agradaria que ho fessin arribar al seu
president nacional, el Sr. Aznar, que ara fa pocs dies ha parlat
de “mucho lío en la calle”, “estan los de I.U. que se apuntan
a todo”, els quatre rojos de sempre que seguim apuntant-nos
a les Salines i allò que calgui.

Bé, jo vull agrair profundament que per primera vegada a la
vida el Partit  Popular i el Grup Parlamentari Popular no s’oposi
a la protecció de les Salines, que no hagin fet una esmena a la
totalitat  i les esmenes que han fet, quasi totes elles, siguin molt
assumibles i així s’ha arribat a transaccions. Home m’agradaria
que per exposar aquestes esmenes no es diguessin coses com
les que s’han dit, que les Corts Generals quan protegiren les
Salines d’Eivissa i Formentera va ser amb una actitud abusiva
i ilAlegal. No senyors del Grup Parlamentari Popular, després el
Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat de la
llei que permetia que les zones de domini públic les regulés
l’Estat, però aquella llei era perfectament vigent en aquells
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moments, es va fer aplicant la legalitat vigent de la Llei de
reserva natural de les Salines d’Eivissa i Formentera i jo estic
molt content del que en aquell moment era senador del Partit
Popular pugui mantenir orgullós i amb la cara molt alta totes les
paraules que va dir en aquell moment, tota la defensa de
l’autonomia, ja m’agradaria que aquest dies per aquí es fes la
mateixa defensa de l’autonomia, però clar allò no era més que
una excusa, perquè en aquest Parlament s’havien rebutjat tots
els intents de protecció i per això es va haver de recórrer,
perquè hi havia possibilitats legals a les Corts Generals, però no
era un problema de competència autonòmica, si ho hagués
estat, si hagués estat un problema de competències
autonòmiques, no de contingut i no de que no volien la
protecció, haurien donat suport  a la proposició de llei que va
presentar en aquells moments i era equivalent, excepte el tema
competencial, el Grup Parlamentari del PSM. Una vegada més
varen votar en contra. 

Jo crec que sense remuntar-nos a l’any 1200, una mica de
memòria històrica en aquests moments val la pena tenir-la. Val
la pena també recordar que la llei de reserva estatal que tant
s’ha criticat i que segurament serà declarada inconstitucional,
perquè evidentment el Tribunal Constitucional ja ho ha declarat
a la llei anterior que permetia aquesta, però els efectes positius
que han tengut i desgraciadament a causa de les majories
polítiques que hi havia hagut fins ara, ha estat l’única
possibilitat de salvar, és a dir, aquella llei estatal ha impedit que
s’executessin moltes urbanitzacions, ni una ni dues, moltes més
des de la zona del Codolar a l’estany de Sal Rosa, que s’han
salvat, perquè a alguns d’ells s’hi ha edificat damunt, abans
d’haver-hi la llei, de les àrees urbanes que s’edificaven i es
volien seguir edificant, al costat de Sant Francesc, el Corb Marí,
(...), hi ha tot  una sèrie d’indrets, fins i tot, dins l’àmbit que va
protegir la reserva natural hi havia planejament municipal de
Sant Josep hi havia una àrea industrial i de serveis, molt
compatible amb la protecció d’aquest entorn. Per tant, ara
nosaltres què deim d’aquesta llei estatal? Estam encantats que
hi hagi una llei autonòmica, que passa per damunt, que anulAla,
que queda derogada, no ho diu explícitament que es deroga tot
el que suposi a la llei del Parlament, però jo volia retre un petit
homenatge a aquesta llei que no ha tengut una major virtualitat
perquè el Govern estatal que l’havia d’aplicar va canviar de
color, li va correspondre al PP i no ha gestionat mai aquest
espai i les Salines d’Eivissa i Formentera s’han continuat
degradat perquè no hi havia gestió i s’han fet aparcaments i
obres als estanys, però no s’han fet més urbanitzacions, però
n’hi ha en el planejament de Sant Josep, a disposició de qui ho
vulgui veure. 

Per tant, per acabar, molt bé que no hi hagi una llei estatal ,
que en tenguem una autonòmica, però que quedi ben clar que
això és perquè hi ha una majoria diferent en aquest Parlament i
en concret les dues esmenes que ha fet més èmfasi el
representant del Grup Parlamentari Popular. Miri jo crec que
amb una llei de protecció el que no hem de fer és parlar
d’ampliacions d’infraestructures portuàries, com el cas de
Formentera. A Formentera hi ha un debat important sobre el
tema i a Formentera hi ha molta gent que pensa que l’anterior
ampliació que es va fer del port va servir per reduir l’espai
públic i augmentar els espais privats, així a Formentera s’han de

fer unes modificacions al port, haurà de comptar amb els òrgans
de gestió d’aquest futur parc natural, però les obres que siguin
necessàries per al port  de Formentera, sempre que compleixin
els criteris ambientals es podran dur endavant, però
evidentment una llei de protecció el que ha de dir és bé... i a
més es podran crear infraestructures noves i ampliar-les
frescament com planteja aquí.

I allò de tempteig i retracte, jo vull aclarir molt formalment
que el nostre grup no està a favor d’eliminar aquesta opció de
tempteig i retracte, ni en aquesta llei ni a una altra i jo voldria
que m’expliquessin quin mal fan els particulars la possibilitat
que l’Administració tengui el dret de tempteig i retracte.
Qualsevol propietari que vulgui fer una transacció i vulgui
pagar els imposts corresponents no té el més mínim problema
a l’opció de tempteig i retracte per part  de l’Administració, en
poden tenir les vendes camuflades, les vendes que es fan amb
diners negre, les quals no es tributen. Els particulars que
puguin ser propietaris i tenguin voluntat de vendre un territori
no els fa cap mal. Jo puc comprendre que dins les prioritats de
la Conselleria de Medi Ambient no hi hagi aquesta opció, però
què sabem que passarà en el futur, ara no cal, no hi ha intenció
per part  de l’Administració d’entrar a comprar, utilitzar aquest
dret de tempteig i retracte i en el futur qui ho sap, seria realment
incomprensible que pot  afavorir i molt la protecció d’aquest
territori féssim una renúncia expressa i indefinida, encara que
no la pensem aplicar ara, però qui sap en un futur si aquesta
figura o altres seran necessàries.

Moltes gràcies, President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc també per congratular-nos que per fi, per fi tenim
aquest consens que celebrava el Sr. Josep Juan Cardona i
també, quasi amb una certa emoció, subscriure com a mínim els
paràgrafs que es varen dir en aquell moment i que consta en el
Diari de Sessions del Senat, que ens fa pensar i recordar que
segurament s’haurien de transcriure en català en aquesta
cambra territorial i aleshores no hagués calgut fer-la en castellà,
sobretot aquella referència a Felip V, que al cap i a la fi només
va transferir la propietat  cap a l’Estat, però varen seguir sent
uns terrenys públics i que per part del nostre grup podíem
compartir que fos una competència autonòmica, ho vàrem dir
l’any 89, vostè ho sap, quan va sortir la Llei 4/89, el diputat Sr.
Mayol apuntava que aquell article 21.3 excedia les
competències estatals.

Aleshores del Govern de les Illes Balears no hi va fer res, sí
que hi varen fer altres comunitats autònomes i com és sabut, un
mes després d’haver-se aprovat la Llei de les Salines d’Eivissa
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va ser declarada inconstitucional aquell article 21.3, no s’hi va
moure en aquell moment el Govern de les Illes Balears. Però bé,
nosaltres sí pensàvem que havia de ser una llei autonòmica la
que regulés aquesta matèria, com s’ha recordat fa anys també
que ho plantejàvem i no podíem entendre, si efectivament ara
aquest consens ara revé de 19 esmenes, no passin gens de
pena que damunt la nostra proposició de llei n’haguéssim
pogut presentar 54 i totes 54 s’haguessin admeses per majoria
absoluta. Per tant, haguéssim estat ben contents i nosaltres ho
haguéssim aplaudit, haguéssim aplaudit qualsevol llei de
protecció de les Salines que vostès haguessin volgut aprovar,
desgraciadament no era així, fins i tot  vostè se’n recordarà que
hi va haver un intent de vetar la discussió, perquè tenia
conseqüències pressupostàries i el conseller en aquell moment
devia ser el Sr. Marià Socias, apuntava que no es podia fer cap
llei, primer de tot  perquè tenia conseqüències econòmiques, per
tant, no s’havia de discutir. Segon, no es podia fer una llei
perquè ja n’hi havia una i havíem d’esperar. Tercera perquè les
Salines d’Eivissa ja estaven protegides, perquè eren ANEI. 

Això era el que ens contestava moltes ocasions el Partit
Popular, és a dir, parlo del novembre del 95, quan nosaltres
demanàvem si no ho ha de fer la comunitat autònoma que ho
faci la comunitat autònoma, a més ho dèiem des del la convicció
que el més important era protegir aquell territori, tant ens ha
donat la raó el Tribunal Constitucional fins ara, perquè l’actual
president jo dubto si aquesta llei és inconstitucional, perquè les
declaracions d’actual president del Tribunal Constitucional
començo a dubtar d’allò que diu el nostre Estatut d’Autonomia,
però confiant que es segueixi fent una línia correcte com la que
es té en aquest moment, recordi les Marismas de Santoña, que
va ser un cas molt semblant al que ara tractam, el Tribunal
Constitucional declara la nulAlitat de la llei de protecció estatal,
però diu escolti no l’aplicarem però s’anulAlarà, no l’aplicarem,
hem de diferir l’aplicació de la nulAlitat que la comunitat
autònoma declari aquest espai com a espai natural protegit.

El Tribunal Constitucional li costa prendre una decisió que
anulAli una protecció d’un territori, sense haver-hi per davall
una xarxa de protecció autonòmica que garanteixi la protecció
i això és el que nosaltres proposàvem des de fa molts d’anys i
m’ha de reconèixer Sr. Juan Cardona, que un dia és amb uns
arguments, uns altres amb uns altres, tots legítims i raonables,
molt prudents, però aquesta protecció no arribava, avui arriba
i nosaltres estam molt contents que arribi aquesta llei i que ho
faci amb aquest ample i interessant consens, important per al
futur, important també perquè és litigi com s’entén continua i jo
crec que si hi ha aquesta voluntat unànime del Parlament de les
Illes Balears que aquest espai natural sigui un espai natural
protegit i a més ho sigui des d’una gestió autonòmica, no hi
hauria d’haver inconvenients per resoldre els problemes que en
aquest moment transitoris es plantejaran de dos òrgans de
gestió, de dues direccions que eren els que durant anys ha
argumentat el Grup Popular per no dur una protecció
autonòmica. En aquests moments evidentment l’Estat segueix
des de Parques Nacionales obligat a la gestió d’aquest espai,
la llei continua vigent i per molt que nosaltres puguem
desplaçar, evidentment, des d’aquest Parlament quan tenim
competències pròpies, legislació estatal damunt la matèria que
no és pròpia, quan l’Estat ho fa adduint un títol que té des de

la pròpia Constitució, aleshores continuen totes dues, fins que
el Tribunal Constitucional no diu a què ens hem d’atendre.

Jo crec que experiències com la d’Aigües Tortes, no s’han
de repetir, aquella lluita de veure qui hi anava primer, se’n
recordaran els guardes jurats, aquell parell de polèmiques que
el primer guàrdia jurat que arribava a la porta era el que mirava
les entrades, fins que l’Estat amb molt bon criteri es va retirar i
va aconseguir que el patronat, que és de l’òrbita de la
Generalitat introduir-si. Per ventura, algun element d’aquí de
Parques Nacionales i de participació de l’Estat com a mínim
econòmicament, però també perquè no, a través de les seves
empreses, de Trapsa i de l’experiència i del nou (...) que hi té,
crec que serà important també integrar-lo dins el parc. En
qualsevol cas evidentment des d’una gestió plenament
autonòmica i des del reconeixement de la titularitat de la
competència.

Jo supòs, quan vostè ha dit que tothom pot dir el mateix
que deia abans, nosaltres crec que tot el temps hem dit el mateix
respecte d’aquest espai i en aquesta mateixa línia no vàrem
poder aprovar la inconstitucionalitat en aquell moment, tot  i
que hi participàvem per evidentment no tenir una situació de
desprotecció de l’indret i a més perquè malgrat aquest
repartiment actual de l’Estat de les competències, estam
convençuts que ens pertoca al país regular-les, li he de
reconèixer des del nostre grup un gran respecte i una gran
sensibilitat respecte la normativa internacional. Per tant, per
damunt la nostra nació, nosaltres som nacionalistes, però
comprenem que aquí hi d’haver un compromís, si m’apura
gairebé ètic de protecció del territori que és planetari, és
europeu i és en part, ja en part  aquesta vessant de l’Estat,
perquè creim que tenim prou maduresa com per dur-lo a terme.
Però en qualsevol organisme de caràcter internacional que doni
línies de protecció, creim que és bo que siguin acatades i que
siguin acceptades, perquè no pot ser que sigui el municipi, no
pot  ser que només sigui un país el que resolgui aquestes
qüestions, hi ha d’haver uns paràmetres, entenem de solidaritat
internacional que afecti, com és aquest indret les declaracions,
la inclusió dins el Ramsar, com la declaració de ZEPA, però que
en aquests moments trobàvem insuficients.

Per tant, senzillament d’allò que s’havia apuntat, jo crec que
el més important per part  del nostre grup és celebrar aquesta
protecció i que sigui per primera vegada un espai natural
protegit i apuntar només ràpidament l’esmena que crec que no
han de deslluir el consens, dir-li que les que queden
pràcticament sumar-nos a les contestes que ja li han fet. La del
port, efectivament no es nega, entenem nosaltres aquesta
possibilitat i a partir de ser una llei de protecció sortir a camí de
l’ampliació del port  de Formentera no ens sembla que sigui la
seu sistemàtica més adequada, aquí d’allò que es tracta es de
garantir la protecció, la conservació, però no pretendre el que
apunta aquesta esmena del Partit Popular.

Sobre el tempteig i retracte, evidentment és un tema delicat,
jo crec que en vares a un consens social per a la protecció i la
preservació, nosaltres podríem estar d’acord en aquesta línia
que apuntava el Sr. Buades, que ha apuntat la Sra. Consellera
de cercar alguna fórmula autonòmica, una llei pròpia que com
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a mínim matisi el que fa la llei bàsica de l’Estat i tanmateix li he
de reconèixer que com a grup participam d’allò que ha dit el
darrer portaveu, no acabam de veure la necessitat. De totes
maneres el consens el trobam molt necessari i important i en
vares en aquest consens sí crec que hi hem de participar. De
totes maneres ens costa acabar-ho d’entendre, vostès només
volen que sí a espais lliures públics, afortunadament aquest no,
però en general espais naturals protegits, perdoni, els públics,
però no volen cap fórmula que afavoreixi, que millori, que faci
més factible que aquests espais esdevenguin públics. Per
exemple la darrera declaració anterior que tenim, el monument
de les Ufanes, bé és interessant que si es vol comprar per
exemple tenir aquesta oportunitat del tempteig i retracte, dóna
moltes més possibilitats de compra en un moment que algú ho
vulgui vendre, que no estar només a l’aguait que el propietari
vulgui vendre.

Per tant, si realment hi ha aquest interès d’ampliar la xarxa
pública i no perjudicar els propietaris, fer-ho quan vulguin
vendre i al preu que vulguin vendre, creim que tampoc no és
una fórmula que siguin massa negativa, en absolut. Pensin que
aquesta llei, d’acord amb la Llei 4/89, com no pot ser d’una altra
manera, recull que són declarats tots els terrenys del parc
d’utilitat pública a efectes expropiatoris. A mi per exemple em
resulta curiós aquest èmfasi que es fa a l’article que fa
referència al tempteig i retracte i es passi de puntes damunt la
utilitat pública a efectes expropiatoris que declara la Llei 4/89
per a tots els espais naturals protegits, per a les Salines
d’Eivissa i Formentera també, de fet així mateix ho recull la
nostra llei autonòmica, crec que no seria honest no fer-hi
referència. Per part del nostre grup, ja li avanç, crec que serà bo
que hi hagi aquesta reflexió dins la llei pròpia, tanmateix haurà
de ser dins la llei de bases de l’Estat, aquest sí ha estat el títol
que en darrer extrem l’Estat s’ha reservat, allò que hagi declarat
bàsic l’Estat en matèria d’espais protegits, però que sigui
aquesta llei de desplegament que faci la comunitat autònoma de
les Illes Balears, allà on puguem debatre, jo crec que sí en vares
al consens i des de la vocació i la voluntat de preservació dels
terrenys hi hagi el màxim consens en aquestes figures.

Respecte l’ús públic, torna ser un tema que sota una
aparença d’un cert consens i fins i tot algun portaveu ja ha
apuntat  que hi havia molta proximitat, jo crec que hi ha una
diferència molt important. La regulació de l’ús públic dels
espais naturals, la regulació de l’ús públic dels béns d’interès
cultural, la regulació de la participació de la societat en aquest
tipus de béns, no és un tema senzill i no és un tema bo de
pactar, realment nosaltres participam i pensam que hi ha distints
deures constitucionals al respecte, distints drets que s’han de
conciliar i efectivament pensam que hi ha una possibilitat de
regular un ús públic, un accés o un fluir-ne de determinats
espais, un dels que estan cridats a aquesta mena
d’intervencions, evidentment són els espais naturals protegits,
jo crec que les coses s’han de dir pel seu nom i no sortir-ne
amb subterfugis, ben igual que els béns d’interès cultural, que
també tenen unes servituds, pel fet de la seva declaració, hi ha
d’haver uns beneficis aquí també, hi d’haver una aportació
pública que reconegui aquestes càrregues, el que no podem és
obviar aquesta qüestió tenint en compte que cada vegada més
entram a una cultura lògica per ventura en aquest nou segle,

que ja venia evidentment tombant del passat, allà on la
privacitat es viu amb una belAligerància molt superior a la de
temps passats.

Ja dic comprensible per part dels propietaris, però aquí
s’hauran de conciliar usos, servituds, drets històrics i fins i tot
ara drets constitucionals, o s’hauran d’imposar en alguns
casos, d’altres senzillament es podran pactar o es podran
establir, però és evident que aquesta sense voler ser de cap
mena la finalitat, ni hagi de pervertir per res quin hagi de ser
l’ús, ni la voluntat de la preservació d’aquests espais, que és
fonamental, amb un gran respecte als drets privats que hi
estiguin implantats, no es pot  perdre de vista que efectivament
que allò ha de regular el Pruc és l’ús públic, no l’ús dels béns
de titularitat pública. Per tant, això és el que fan totes les lleis de
preservació i el que fan absolutament tots els plans que regulen
aquests tipus d’indrets i jo crec que seria un mal plantejament
entrar tant a la defensiva en les polítiques de preservació.

Per últim, dir-li que no ens entusiasme la redacció de la
disposició addicional, bàsicament els dos supòsits d’entrada ja
són ilAlegals, no acaba d’entendre-se la seva presència, jo crec
que moltes coses un procura que el que s’ha fer és que hi hagi
consens, com ja s’ha apuntat per distints portaveus. Però
respecte el tercer punt  precisament jo crec que té molt de sentit
la caducitat, aquí quedessin sense efecte les llicències
concedides, creim que és raonable. D’entrada perquè una llei no
és mai ilAlegal, Sr. Josep Juan, l’únic que pot  dir que una llei és
ilAlegal és el Tribunal Constitucional, mai un tribunal ordinari.
Per tant, si una llei ho diu és legal, això és pura teutologia. Per
altra banda, perquè la mateixa disciplina quan marca un termini
per acabar les obres, diu que ho establirà la llicència i
normalment els dies a quo que compte la mateixa llicència, és el
dia de la concessió. Nosaltres per altra banda, aquesta seríem
nosaltres, el nostre grup, que no tendria cap mena
d’inconvenient per arribar a una entesa perquè pareix molt
raonable que sigui la data que ha estat notificada aquesta
llicència, però vis tes les reticències i l’explicació de l’urbanisme
municipal en alguns d’aquests indrets, la veritat és que a un li
queda la reserva que per protegir amb garanties aquest espai i
que no surtin bolets de davall les pedres ni cap mena de mina
antipersona o antiparc situada a cap municipi, crec que serà
molt important que quedi la redacció tal i com ve presentada.

Per tant, confiant que això no hagi de suposar enrarir aquest
ambient de cordialitat suprema que ha de presidir l’aprovació
d’aquest espai natural, nosaltres rebutjarem aquestes quatres,
sempre tenint present evidentment aquesta aproximació que
aplaudim i agraïm al Partit Popular per arribar a aquest consens
sobre aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Vicent Tur, en nom del Grup Socialista té la
paraula. 
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EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sense
cap dubte avui és un dia gran, és un dia de celebració i
enhorabona per als ciutadans d’Eivissa i Formentera, a més és
un dia històric per al Parlament de les Illes Balears, per fi aquest
Parlament aprova una llei autonòmica de protecció de les
Salines d’Eivissa i Formentera i precisament parlant de
coherència històrica, com intentava fer el portaveu del Partit
Popular, avui precisament per això els socialistes podem dir el
que hem mantingut sempre i la prova està que hem portat en
aquest Parlament reiterades iniciatives perquè les Illes Pitiüses
fossin protegides, des d’allà on entès que havien de ser
sempre, per una qüestió de legalitat i des d’una qüestió
purament política. 

Li record que des del 83 que vàrem dur la primera iniciativa
n’hem duit reiteradament. Això sí, avui s’aprova, com ja s’ha
dit, perquè hi ha una majoria progressista que ho permet, que
ho fa possible i a més fa possible que s’hi sumi una altra
majoria i poder aprovar aquesta llei amb un ample consens,
però això és possible avui, fa uns anys no ho era perquè hi
havia una majoria política que impedia que totes les lleis, totes
les iniciatives que es portaven en aquest Parlament de les Illes
Balears per protegir les Salines d’Eivissa i Formentera
poguessin prosperar, per això ens vàrem veure obligats anar al
Congrés dels Diputats, allà on hi havia una majoria, sinó una
legislació en aquell moment bàsica que emparava aquesta
iniciativa, però també va ser rebutjada, millor dit des d’aquesta
majoria d’aquí es va intentar que aquesta llei pogués prosperar
i es varen posar contenciosos davant el Tribunal
Constitucional i encara estam a l’espera que es resolguin. En
qualsevol jo crec que avui podem celebrar aquest acord
precisament perquè gràcies aquesta llei que avui encara és
vigent a nivell nacional, aprovada en el Congrés dels Diputats
no hem fet tard, perquè vostès saben i s’ha dit reiterades
vegades que les amenaces eren moltes i probablement si no
hagués estat per la lluita del poble d’Eivissa i Formentera, si no
hagués estat per la llei que es va aprovar en el Congrés dels
Diputats, tal vegada avui les celebracions no podrien ser
tantes, perquè podríem haver fet tard. Per tant, benvinguda
sigui si el resultat és positiu i a més es fa amb un altre consens.

També, ja parlant de la coherència que es va aprovar en el
Congrés dels Diputats, jo crec que fins i tot el mateix Tribunal
Constitucional ha posat  de manifest amb la sentència de les
Marismas de Santoña que és més important protegir, garantir
la protecció d’aquests espais, que no els debats o conflictes
competencials i la sentència del Constitucional respecte les
Marismas de Santoña ha estat exemplificadora i clarificadora,
aquesta llei és anticonstitucional, però seguirà vigent mentre
qui té l’obligació de fer-ho no la desprotegeixi i aquí estam,
vostès senyors del Partit Popular no permetien que
prosperessin les lleis que es duen en aquest Parlament des de
l’oposició i criticaven que es fes des de Madrid, però tenint una
majoria aquí eren incapaços de treure-les endavant i tots sabem
perquè, però no hi entrarem, perquè insisteixo que avui el més
important és que hi ha un ample consens i també crec que és
important entorn aquest ample consens l’acord que s’ha arribar
al final sobre la disposició derogatòria que fa pensar amb una

voluntat de colAlaboració institucional entre l’Administració
central i l’Administració autonòmica per dur a bon terme la
gestió d’aquest espai, a partir de la llei que avui acabam
d’aprovar en benefici dels interessos generals d’Eivissa i
Formentera.

Entrant ja en les esmenes Sr. President, l’esmena que
presenten vostès que fa referència a infraestructures, jo li he de
dir que podríem estar d’acord, però creim que no és necessari
aprovar una esmena tal i com la presenten vostès, allà on es
parla explícitament d’una necessària ampliació del port de
Formentera. Nosaltres podem estar d’acord que les
infraestructures generals, si és necessari fer-hi actuacions
s’han de poder fer, però creim que això és possible amb una
simple declaració d’interès general per part  del ministeri perquè
aquestes actuacions es puguin fer i no és necessari aprovar
avui una esmena que ja parla explícitament d’una ampliació del
port  de Formentera i d’altres infraestructures que evidentment
avui per avui ni s’ha demostrat que sigui necessari, ni ho
demana el poble de Formentera.

Home, i respecte de l’esmena 4171, la que fa referència al
dret de tempteig i retracte. Jo li hauria de dir que la retiràs,
perquè ja s’ha dit, però crec que encara es pot dir més clar:
aquesta esmena no només no té cap efecte, vostès supòs que
en son conscients, que no té cap efecte; aquest és un dret que
ve reconegut a una llei bàsica, la Llei 4/89, per tant no serveix
de res que aquí introduíssim aquesta renúncia que vostès
pretenen, perquè és un dret que té l’Administració reconegut,
com li deia, per una llei bàsica, la qual cosa no només fa que no
tengui cap efecte, sinó que la faria clarament anticonstitucional.
Vostè sap que no és possible modificar una llei bàsica des d’un
parlament autonòmic, i ni tan sols fins i tot  des del Congrés
dels Diputats, llevat que sia per les majories que regulen els
reglaments. Per tant, seria introduir una esmena que faria
clarament inconstitucional la llei.

A més de fer-la inútil, per tant, i per això li dic que l’ha de
retirar, jo crec que hi ha un element polític molt més preocupant:
té connotacions que posen de manifest com entén el Partit
Popular els interessos generals respecte dels interessos
particulars. I ens retrotreu fins i tot abans de la Revolució
Francesa, quan els interessos privats, els drets a la propietat
s’anteposaven als interessos generals. De llavors cap aquí,
vostè sap que la societat ha donat a les administracions el dret
de tempteig i retracte, o fins i tot  d’expropiació, per defensar i
posar per damunt dels interessos particulars els interessos
generals. Renunciar a aquest dret que, li record, ve des de la
Revolució Francesa, crec que seria un gran error, un gran
retard, i per això li insistesc que seria bo que la retiràs.

En qualsevol cas, també s’ha dit: i quin temor té el Partit
Popular que quan hi ha una compravenda, una transacció
econòmica, l’Administració faci ús i compri pel mateix preu que
ven el venedor aquesta propietat, si està dins un parc natural
protegit, i a més és en defensa dels interessos generals, pel
mateix preu? Això té moltes altres connotacions amagades.
Això vol dir que s’admet que això pot tenir perjudicis per
compradors i venedors, perquè es manegen sous negres, o no
es posa, millor dit, oficialment el cost d’aquella transacció. Per
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tant, jo crec que fent les coses bé no hi ha cap perill. I a més de
ser innecessari i inútil, perquè insistesc que és un dret que ve
reconegut per una llei bàsica, i no tendria cap sentit que la
pretenguéssim ara canviar des d’aquí, per la seva
anticonstitucionalitat.

I l’esmena 4174, poc més poc manco va en la mateixa
direcció. Abunda en aquesta idea que continua posant, com
ens tenia acostumats, sempre que hem parlat de ses Salines,
especialment el Partit  Popular, amb aquesta idea de posar per
davant els interessos privats dels interessos generals.
L’esmena 4174 és la que fa referència a l’ús públic del parc,  i
una cosa és el respecte a la legislació, que empara el dret a la
propietat; i una altra cosa és que es pretenguin anteposar els
interessos privats als interessos colAlectius o generals. Per tant,
els plans sectorials que es regulen en aquest article són els que
hauran de regular, amb respecte a la legislació vigent i als drets
dels ciutadans, hauran de regular com es fa l’ús, o com
s’organitza, o com s’instrumenta l’ús públic del parc. Però es
farà als plans sectorials, i es farà amb la corresponent
tramitació, serà quan els ciutadans, amb la tramitació dels
corresponents plans, tendran dret a exercir el compliment dels
seus drets, a ser compensats legalment, si és que així pertoca;
però el que jo crec que no seria de cap manera correcte fer un
altre exercici, com pretenien vostès ja abans, i ara abunden, un
altre exercici de defensa dels interessos privats per damunt dels
interessos colAlectius, quan parlam especialment d’un parc i
d’un espai protegit com ses Salines. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur, en nom del Grup Socialista.
En torn de rèplica el Sr. Cardona té la paraula. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Jo he de coincidir amb alguns
portaveus que avui és un dia gran. Mirin si és gran, que de tot
el Govern només tenim quatre consellers en aquest moment. Hi
ha hagut un moment que només n’hi havia dos. Això és la
importància que se li dóna a les coses.

Però de tota manera he d’agrair que ja hagi arribat el Sr.
Ferrer, perquè clar, en la seva absència jo respectuosament i
humilment li havia demanat la seva ajuda per tirar endavant una
de les nostres esmenes, i no m’haurà sentit. Per tant, quan
utilitzi el tema de les infraestructures de Formentera, sé cert que
no només m’escoltarà, sinó que donarà suport  a la postura del
Partit Popular.

De tota manera, mirin, algunes coses les contestaré una
mica en grup, perquè pareix que hi ha una obsessió en aquest
moment per defensar la llei vigent, del 95, i hi ha hagut algú
agreujat per dir que era abusiva i ilAlegal. Ho mantenc: és
abusiva i ilAlegal. Envaeix les competències de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; i tot  el que envaeix les
competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a nosaltres és abusiu i ilAlegal. Si no els agrada, em sap molt de
greu, però això és així. I li diré més: aquesta llei em sorprèn que

avui encara vulguin justificar que varen haver d’anar a Madrid,
varen haver d’anar a les Corts Generals, perquè aquí no tenien
una majoria suficient. Sap si ho ha estat gros, això que diu. És
a dir, que per damunt de tot  és aconseguir el que vostès volen.
És més important aconseguir el seu objectiu, i per tant obviar
les majories democràtiques que estan elegides en aquest país,
en aquesta comunitat, i ens n’anam a Madrid, que hi tenim
majoria. Nosaltres en aquest moment també tenim majoria a
Madrid. Que li pareixeria bé que li començàssim a regular les
competències de la comunitat autònoma? Els pareixeria bé que
ara amb les lleis que moltes vegades, o amb les normes, o amb
els projectes que vostès ens rebutgen, de manera perfectament
legítima i de manera perfectament legal, només faltaria, vostès
defensen les seves idees; a vostès els pareixeria bé que
nosaltres diguéssim: “idò ara, com que no hem quedat
conformes, ara ens n’anam a Madrid, ho presentarem al
Congrés dels Diputats i al Senat, i com que guanyam,
aguantau!” Això és el que vàreu fer amb la llei del 95. I aquesta
llei del 95 dic i repeteix que és inconstitucional. I fixi’s,
m’atreveix a dir-ho públicament -i quedarà escrit- i dins no molt
de temps sortirà una sentència que ho dirà. I el temps, com
sempre, dóna la raó; i les paraules, la llàstima, o la dificultat, és
que queden escrites. 

Al Butlletí de les Corts això es va dir, i hi ha un error, Sr.
Alorda. La llei no havia entrat en vigor encara quan va sortir la
sentència del Tribunal Constitucional. La llei va ser rebutjada,
i quedi clar, pel Senat, no pel Partit Popular. No teníem majoria
nosaltres al Senat en aquell temps. O no se’n recorden. Varen
necessitar el vots del Partit  Popular, del PNV, de CiU i de
Coalició Canària. Per tant, senyores i senyors de la majoria del
pacte, que el PP tot sol va bloquejar al Senat, res de res. Les
coses com són, i no canviïn la història, els fets estan escrits, i
el que va dir cadascú és allà. 

Per tant, Sr. Tur, s’equivoca vostè quan diuen..., o tal
vegada és un canvi, quan diuen vostès que sempre han
defensat que la protecció s’havia de fer allà on tocava.
Efectivament, miri, el dia 14 de juny del 95 al Senat el seu
portaveu deia que el Parlament -es referia a les Corts Generals-
té les competències per determinar la Reserva Natural de ses
Salines, però és que a més seguia i deia: “nosotros,
parlamentarios, no podemos dar razones jurídicas y
argumentar que como ha dicho el senador  -es referia a mi- la
ley que vamos a aprobar es inconstitucional. La ley que
vamos a aprobar es constitucional”. Quinze dies després, no
arriba, surt una sentència del Tribunal Constitucional que
declara inconstitucionals una sèrie de lleis, l’article 23 en què es
basaven vostès. I a pesar d’això, un més després, el 31 de juliol,
publiquen la llei, que va ser quan va entrar en vigor, Sr. Alorda.

No diguin que no sabien què feien. Diguin que això es va
fer d’aquesta manera. I jo no els discuteix. Però els fets són els
que són, i no els podem canviar per molt que vulguem. Els
agradi o no els agradi, varen aprovar una llei inconstitucional.
I ja veurem quan surti sentència si tenc raó o no tenc raó; i
llavors, si no tenc raó, poden venir aquí i demanar-me-la. Però
s i tenc raó jo, hi haurà algú que haurà de baixar també a dir que
la raó la tenim nosaltres. Això pel que es refereix a aquesta
sentència.
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Hi ha un altre tema que també em preocupa. Ara resulta que
nosaltres hem decidit donar suport a aquesta llei, o bona part
dels articles d’aquesta llei, perquè sabem que vostès tenen
majoria. Una altra lliçó democràtica. És a dir, la voluntat que
puguem tenir nosaltres de contribuir a això, a vostès no els
importa gens, veritat? Els record que hi ha alguna qüestió
pendent, encara que s’ha d’aclarir amb la llei d’acompanyament
dels pressupostos. Si anam per aquest camí ja en parlarem, de
l’assumpte; no m’han de venir a dir ara que com que resulta que
no hi ha més remei, nosaltres passam per l’adreçador. No miri,
farem moltes de coses, però passar per l’adreçador, encara no
hi hem passat mai, i menys pel que vostès posin. 

Hi ha una qüestió que vostès han de tenir molt clara. Si
nosaltres consideram que podem millorar una llei, presentam les
esmenes que sabem, i de la millor manera que sabem; i procuram
defensar els interessos dels ciutadans d’Eivissa i Formentera
tan bé com sabem. I si vostès ho accepten, bé. I he de donar les
gràcies precisament al que se suposa que és el més radical de
tots, que és el portaveu del grup Verd, que almenys hem pogut
parlar, perquè n’hi ha hagut molts que ni tan sols s’han
presentat a l’hora de parlar.

Jo crec que almenys hauríem de tenir un mínim de respecte
quan hi ha una voluntat de consens i quan hi ha una voluntat
d’atracament, perquè vostès no ho tenen mai. Quantes normes
i quantes lleis i quantes propostes  s’han rebutjat per la seva
part? I nosaltres ens hi hem oposat, veritat? Per què era?,
perquè tenim majoria nosaltres? Per què era?, perquè ens feien
por? No, perquè pensàvem diferent, simplement i senzilla. I
acceptin, i jo comprenc que vostès no entenen ni poden
entendre segons qui que el Partit  Popular defensi això. Clar, els
desmunta l’esquema, els desmunta les campanyes electorals. Si
jo ho entenc... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, vagi acabant, per favor. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab de seguida, Sr. President. De tota manera com que
bona part  dels portaveus en lloc de parlar de les esmenes m’han
estat parlant d’aquestes coses, per cortesia parlamentària em
dirigeix en aquests termes. I no es preocupi, que acab de
seguida pel que fa respecte d’aquestes esmenes. Únicament em
queda una petita observació respecte del PSM, quan em deien
que efectivament, jo li don la raó, la darrera sentència del
Constitucional, quan està parlant de la suspensió, o es tà
anulAlant la llei de Cantàbria sobre protecció de Santoña, està
dient que s’ha de mantenir la llei fins que n’hi hagi una de
nova. Efectivament, aquesta doctrina nosaltres la respectam i
la compartim. Tant la compartim, Sr. Alorda, que fixi’s vostè, el
decret pel qual creen la Reserva Marina d’Eivissa i Formentera
duu la meva firma i la de Jaume Matas. Miri si la compartim,
perquè això està publicat i està en vigor. I està publicat
precisament seguint la doctrina d’aquesta sentència. Per tant,
crec que val la pena que es valori el que se’ls està dient.

I ara ja entram, molt breument, en el tema de les esmenes.
Mirin, vostès em diuen que la llei no impedeix que es revisi o
que es faci una ampliació, necessària, i evidentment, amb tots
els controls que es vulguin mediambientals, només faltaria, del
port de Formentera.... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, ha passat  del 50% del temps que tenia per a
aquesta intervenció. Jo li pregaria que el que és estrictament la
defensa de les esmenes, fos molt breu, perquè és que si no... 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Seré molt breu, molt breu, ...si puc. Perdoni, Sr. President.

L’article 4 diu que amb caràcter general queden prohibides
totes les activitats que suposin una alteració física dels
ecosistemes (...) del parc, com també totes les activitats... Una
prohibició de totes les activitats que suposin una alteració
física. Home, fer un espigó enmig de la mar és una alteració
física. Vostès han posat  el límit del parc natural justament -i dels
límits ja en parlarem un altre dia- just a l’espigó del moll. No hi
ha cap possibilitat, com tampoc no hi ha possibilitat de les
altres, tant de fixar unes línies, o per on han de passar les zones
d’infraestructures, o com li deia d’adaptar els molls de la Canal
per la segona via. No hi ha cap possibilitat, i el dia que ho
haguem de fer ens hi trobarem, i llavors vendran els laments. I
aquí era on jo havia demanat, amb tot respecte, l’ajuda al Sr.
Ferrer. Crec que es un tema que s’està posant en perill el
desenvolupament de Formentera, i crec que és un tema que val
la pena que el considerin. I jo li dic, Sr. Ferrer, amb tot respecte,
crec que val la pena que intenti influir sobre els seus
companys, perquè aquesta sí que és una qüestió que crec que
perilla a Formentera.

I respecte del dret de tempteig i retracte... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, Sr. Cardona.... 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Em dóna dos minuts, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT:

Li retiraré la paraula perquè haurà doblat el temps. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

I respecte del dret de tempteig i retracte, els he de dir que
m’he basat en un escrit de la Sra. Consellera que està parlant de
(...) precisament el dret de tempteig. Uns ja diuen que no, els
altres diuen que sí, i ara em resulta que el Partit Socialista em
diu que estam fent negocis, o estam intentant fer negocis
espuris. Antigament, per evitar el dret de tempteig i retracte
civil, es venien les finques a canvi d’una mula blava. Això ho
tornarem a veure a ses Salines, i llavors vostès no tendran
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mules blaves per poder pagar les finques. Què hauran arreglat?
Crec que no ha de venir precisament per no és. És un dret que
tenen els ciutadans, de lliure comerç, i nosaltres ho hem de
respectar... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, moltes gràcies. Li retir la paraula, l’he avisat. 

(aplaudiments)

Grups que vulguin intervenir en torn de contrarèplica?
Necessit saber tots els grups que volen intervenir, per ordenar
el debat. Molt bé, Sr. Ferrer, en nom de la Coordinadora
d’Organitzacions Progressistes de Formentera, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no volia intervenir,
però tantes vegades m’han citat que aquí fins i tot quan un no
parla, el fan parlar. Miri, Sr. Cardona, per a la seva informació.
Amb el port  de la Savina la COP, i en aquest cas el portaveu
que els parla, ha fet allò que pensava que havia de fer, i és
sobretot donar compliment al nostre programa electoral.
Nosaltres hem intentat encetar tota una sèrie d’es tudis per
veure quina és la realitat del port de la Savina, i quina pot ser la
realitat o les necessitats de futur. Crec que amb aquesta llei no
queda condemnada cap via, i l’únic que demanàrem en el seu
moment és que no se’n condemnàs cap, que poguéssem
estudiar bé quines eren les necessitats de Formentera, en
aquest cas del port, la nostra única entrada; i així creim que s’ha
fet, i pensam que de futur tendrem temps de decidir. Entre
d’altres coses, tenim un pla territorial insular que ha de definir
allò que són les infraestructures, en aquest cas portuàries, de
Formentera.

En allò que fa referència a la doble via, que vostè ho ha
esmentat vàries vegades, jo li recordaria que a l’any 88 em
sembla que va ser, ja hi havia una partida pressupostària del
Govern de les Illes Balears allà on deien que havien de fer
aquesta doble via. Vostès han tengut molt de temps per fer-la,
però no han fet més que allò que ha fet vostè aquí avui, que és
parlar-ne. No ho han fet. La llei actual, i el PORN, que ja està en
una aprovació inicial, no condemna aquesta doble via, i els
formenterers esperem que podrem tenir allò que necessitam,
que és una doble via d’evacuació en el cas sanitari. En cap cas
no queda condemnat, i si no, demostri-ho. El que no pot fer és
referir-me una i una altra vegada a coses que jo suposadament
hauria de dir, perquè vostè vol sentir-les, però que en cap cas
no obeeixen a la voluntat de la COP, i en aquest cas a la
voluntat dels formenterers, que són qui representam, i que
aquest portaveu no els dirà. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. He cregut entendre en les
paraules del Sr. Juan Cardona una espècie d’amenaça, que si
deim determinades coses tal vegada no donaran suport  al
Govern en no sé què de les grans superfícies. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo no he parlat de les grans superfícies! 

EL SR. RAMON I JUAN:

Alguna cosa semblant. Val. Vull dir que..., no, és que això va
lligat. Perquè diu que vostès no van mai a Madrid. Si hi ha
algun problema que tal vegada requerirà del consens, és perquè
el Govern de l’Estat, el Govern de Madrid, no accepta que
aquesta comunitat autònoma reguli els temes de comerç, com
no n’accepta molts d’altres. I en tot  cas, doncs ja veuran amb
la societat si per qüestions seves aquí augmenten molt les
grans superfícies. No, és que això s’ha tret.

Pel que respecte a dubtar de la voluntat del Partit  Popular,
que s’ha dit, estam dubtant de la voluntat sincera en aquest
moment. Jo no tenc perquè dubtar de la sincera voluntat del
Grup Parlamentari Popular de protegir ses Salines. Jo el que
afirm, i no és que ho afirmi jo, és que és una veritat històrica
absolutament constatable, que mentre el PP no ha perdut la
majoria, mai no ha fet res per protegir les Salines, i ha votat
sempre en contra de totes les propostes  de protecció que hi ha
hagut. Sempre. Afortunadament ha canviat, i jo n’estic molt
content, estic molt feliç que hagi canviat. M’agradaria que
hagués canviat per tots els altres espais que s’han de protegir.
Només ha canviat per les Salines d’Eivissa i Formentera. Ja està
bé. Segueixin avançant, d’acord, molt bé, però fins ara s’havien
oposat sempre a aquesta protecció.

Creuen que recórrer a Madrid està molt malament per
aquestes coses. Miri, el que li parla i altres, vàrem anar més
lluny que Madrid, vàrem recórrer a BrusselAles, i per cert, en
algunes coses varen intervenir, i no vàrem aconseguir més. I si
haguéssim pogut recórrer a l’ONU, si per protegir espais
emblemàtics, que no es puguin destruir, allà on faci falta.
Repetesc, també la llei de Reserva Natural pot  ser que fos
inconstitucional, pot  ser que es declari inconstitucional, el que
no era ilAlegal, es basava en una norma bàsica de l’Estat vigent
en aquell moment, i per això va poder sortir. Si no, no hauria
sortit. En qualsevol cas, aquest no és el tema. Alguns per
protegir les Salines vàrem recórrer allà on fes falta. Altres varen
fer tot el possible perquè aquesta protecció no hi fos.

I una cosa que no he dit abans: la gran importància que té
per a la gent d’Eivissa i Formentera, i que per això no hem de
permetre que ningú de fora hi entri i vulgui regular. Miri, va
haver-hi un personatge molt important en aquesta comunitat i
en aquest govern, que no era precisament d’Eivissa i
Formentera, i crec que va tenir molt a veure al llarg de molts
d’anys per impedir la protecció de ses Salines d’Eivissa i
Formentera. Tal vegada el fet que aquesta persona estigui avui
en dia fora de la política també els ha permès a vostès canviar
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d’actitud. Jo celebr que puguin canviar d’actitud. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista; i Sr. Alorda, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, per fer... 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Procurant que no s’embruti aquest
consens sobre la llei, però sí que evidentment haurem de
contestar algunes de les informacions o de les opinions que ha
expressat el portaveu del Grup Popular. D’entrada ja mantenir-li
-ho he dit a la meva exposició primera, i efectivament- que
nosaltres per la protecció del medi ambient estam disposats que
hi hagi intervencions d’organismes internacionals. Comprengui
que per a nosaltres l’Estat espanyol n’és un, d’organisme
internacional. Per tant en aquest sentit comprengui-ho. 

De totes maneres, aquesta defensa tan abrandada de la
sobirania d’aquest país, evidentment ens arriba, i veure’l que
ara comprendran que les carreteres d’aquest país les hem de
decidir aquí, que el nostre finançament no pot ser el que és, que
amb la sanitat..., que volem tenir una veu a Europa, que podria
anar desapareixent l’Administració perifèrica, perquè som prou
adults com per dur a terme totes les competències com a mínim
que d’altres saben dur, i ho duríem millor, ho tenc claríssim, el
cadastre per començar. No passi gens d’ànsia. I estam contents
de veure aquest entusiasma amb el qual vostè ho apunta. 

Ara bé, jo no he dit al principi, però ressentiment ho ha
d’entendre, que efectivament tots aquests anys havien pogut
protegir ses Salines i no ho feren, i ara s’hi apunten que no
estan amb majoria. A la millor és que han canviat. Si ho
diguessen, quedaria molt més palès. Tal vegada s’hi sumen
perquè no ho poden aturar. Tal vegada és perquè ho creuen
sincerament. Jo vull pensar el darrer, però comprendran que en
temes com es Canons, com ses Salines, amb aquests canvis tan
sorprenents, quan ha canviat la majoria, com a mínim dóna lloc
en política a fer-ne ús per dir-ho, per fer-ho saber. Però en
qualsevol cas, ja li dic, confiam i estam plenament convençuts
que hi ha hagut un procés de maduració d’aquest tema per part
del Partit Popular, que ha canviat, i ho valoram molt
positivament; perquè al 95, Sr. Josep Juan Cardona, quan es
deia que no es discutís en aquest parlament, li dic la contes ta
del Govern, i ara la llegesc, “que ja hi ha una llei 1/91, de 30 de
gener, d’espais naturals, i que inclouen les esmentades zones,
i per tant ja estan actualment protegides. Això era el parer del
Govern, del Grup Popular aleshores. Ara veuen que és
important, que és interessant que hi hagi una llei de Reserva?
Magnífic. Però realment tots aquests anys no hi ha hagut
manera de fer-los partícips, de fer-los comprendre com resultaria
de positiu que fos un espai natural protegit per la llei 4/89, i amb
l’esquema que l’Estat és el que es reserva i és el que dóna els
articles, un dels quals -vostè no hi ha entrat, jo tampoc no hi
entraré- el de tempteig i retracte; però que la mateixa llei, la
mateixa sentència del Tribunal Constitucional a què vostè fa
esment, que va declarar inconstitucional el 21.3, declara

plenament constitucionals tots els altres, perquè també hi havia
gent que els havia qüestionat, naturalment. Hi havia hagut gent
que els havia qüestionat en base als drets que també estan, que
colAlisionen amb aquest dret que vostè d’alguna manera
argumentava.

Una precisió: es va publicar després. Bé, però és que vostè
supòs que no voldrà que els lletrats del Parlament..., no
introduirà vostè la tesi que una llei, una vegada aprovada, no
s’enviï a publicar perquè surt una sentència. Això s’excedeix de
la interinitat del serveis d’una cambra, entenc jo. Una vegada
aprovat, tot i que nosaltres, ja li dic, subscric que la llei no era
ilAlegal sinó inconstitucional, perquè una llei ilAlegal em sona un
poc estrany, però compartim que és inconstitucional. Per tant
realment aquella llei no s’havia d’haver arribat a aprovar mai.

Ara bé, dit això, hem d’admetre que va tenir efectes molt
positius, i estam molt satisfets que, ja que aquest govern o ja
que aquest país no va ser capaç de prendre aquella llei, la fes en
aquell cas el Congrés de Diputats, perquè realment ha tengut,
com s’ha glossat avui, efectes molt positiu.  Però vostè ha dit
una cosa que a mi m’ha sorprès, diu “compart im la sentència de
les Marismas de Santoña”. Allà on diu el Tribunal
Constitucional, vostè deia: tesi, l’únic que pot  protegir aquest
espai són les Illes Balears. Però vostè accepta que el Tribunal
Constitucional declari inconstitucional la protecció que ha fet
l’Estat, però no declara la inconstitucionalitat fins que la
comunitat autònoma no ho protegeixi. Vostè està consentint,
està admetent, que el que protegeixi sigui el Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional dóna una ordre al
Govern de la comunitat autònoma de Cantàbria, i li diu “si vostè
no em protegeix aquest espai amb la Llei 4/89, la llei
inconstitucional i nulAla que ha declarat l’Estat continuarà
vigent”. No sé si se n’adona d’on es va ficar el Tribunal
Constitucional. I s’hi va ficar, perquè realment a qualsevol li ha
de tremolar el pols a l’hora de desprotegir un espai, i sobretot
un espai com les Marismas de Santoña, o un espai com ses
Salines d’Eivissa i Formentera, perquè el que sorprèn al
Tribunal és que ja no estigui protegit. I el que sorprèn al
Tribunal és que els responsables del país no s’hagin avançat
a la protecció de l’Estat i hagin ja fet tot el que els toca i els
pertoca per protegir aquell espai. 

Avui ho feim. Ho havíem pogut fer abans. Avui ho feim, ho
feim amb un gran consens, i jo crec que això és el que ha de
quedar d’aquesta sessió plenària. Compartim plenament amb
vostè, però, que de la història no se n’oblidi ni se n’esborri cap
paràgraf. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Amb la seva intervenció queda
substanciat aquest debat, i procediríem a la votació.

En primer lloc votaríem conjuntament les esmenes 4170,
4171, 4174 i 4179, que han estat objecte d’aquest debat. 
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, demanaria votació separada una per una de
totes les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé, doncs farem votació separada una per una de les
esmenes.

Per tant, la primera d’elles és la 4170.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
29. En conseqüència queda rebutjada l’esmena 4170.

Passam a continuació a votació l’esmena 4171, referida a
l’article 8.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència queda rebutjada també l’esmena 4171.

Procedim a continuació a votació l’esmena 4174, referida a
l’article 11 de la llei.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència queda rebutjada l’esmena 4174.

I finalment procedim a la votació de l’esmena 4179, referida
a la disposició addicional segona.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
28; abstencions, cap. En conseqüència queda rebutjada
l’esmena 4179.

Votam, supòs en bloc ara, els articles a què fan referència
aquestes esmenes. Es poden votar agrupats, o els votam
separats, Sr. Cardona? Em demana votació separada? Doncs
votació separada.

Votam l’article 4.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 5 en contra i 21
abstenció.

Sr. González Ortea, em demana la paraula per una qüestió
d’ordre. Prec un moment de silenci.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo le pediría una repetición de la
votación porque, como es obvio, ha habido... 

EL SR. PRESIDENT:

Tal com acordàrem a la Junta de Portaveus, és la primera
vegada en tot el temps que hem de repetir una votació. Per tant,
repetiríem la votació corresponent a l’article 4, votam l’article,
l’article 4 de la llei. Poden, senyores i senyors diputats, procedir
a la votació.

Resultat de la votació: 29 vots favorables, cap en contra, 26
abstencions. En conseqüència queda aprovat l’article 4.

Passaríem a la votació a continuació de l’article 8 de la llei.
Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 54 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció. Queda aprovat l’article 8.

Procedim a continuació a la votació de l’article 11. Senyores
i senyors diputats, poden procedir a la votació de l’article 11.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra. En
conseqüència queda aprovat l’article 11 de la llei.

I votam a continuació la disposició addicional segona i,
senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació de la
disposició addicional segona.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, 26 en contra, cap
abstenció. En conseqüència queda aprovada la disposició
addicional segona.

Demanaria a la Cambra ara si l’esmena 4182, que fa
referència a la disposició derogatòria és, com m’han manifestat,
aprovada per assentiment o per unanimitat. Per tant queda
aprovada l’esmena i en conseqüència queda aprovada la
disposició derogatòria tal com contempla l’esmena.

I votació darrera a la resta de l’articulat. Demanaria a les
senyores i als senyors diputats que votin la resta de l’articulat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, demanaria votació separada dels articles que
li diré i així podrem fer més via.

Miri, l’article 2, l’article 3, l’article 5, l’article 7, l’article 9, el
10, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, la disposició addicional primera,
la disposició addicional tercera, la disposició addicional quarta,
la cinquena, la sisena, la disposició transitòria primera i la
disposició transitòria segona. I l’exp osició de motius, si és
possible. 
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EL SR. PRESIDENT:

Possible, ho és. Procediríem aleshores a la votació dels
articles 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, disposicions
addicionals primera, tercera, quarta, cinquena i sisena,
disposicions transitòries primera i segona, i l’exposició de
motius. Poden procedir a la votació, senyores i senyors
diputats.

Queda aquest bloc d’articulat aprovat per 55 vots a favor,
cap vot en contra i cap abstenció.

I procediríem finalment a la resta de l’articulat, que alguna
cosa deu quedar, no? Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President. Ara demanaríem votació separada dels
articles 1 i 6 i disposició transitòria tercera. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs procediríem a continuació a la votació dels
articles 1 i 6 i de la disposició transitòria tercera. Senyores i
senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 29 vots a favor, cap en contra, 26
abstencions. En conseqüència queden aprovats els articles 1 i
6 i la disposició transitòria tercera.

I ara procediríem a votar la resta de l’articulat que deu ser ja
poc, però demanaria a les senyores i als senyors diputats que
procedeixin a votar la resta de l’articulat, poden votar quan
vulguin.

Està bé, per seguretat jurídica el resultat de la votació són
28 vots a favor i 1 abstenció per si se m’havia colat algun article
pendent. En conseqüència també quedaria aprovat.

Facultant els Serveis Jurídics per donar al text la coherència
legal necessària, aquesta presidència proclama aprovada la Llei
de protecció ambiental de les Salines d’Eivissa i Formentera. 

(Aplaudiments)

Declaració institucional  sobre l'aniversari  dels Drets
Humans.

Acte seguit procedeix la lectura i aprovació, si pertoca, si
així ho considera la Cambra, d’una declaració institucional
d’aquesta cambra, tal com hem fet amb la declaració
institucional sobre el Sàhara, de la declaració d’aniversari dels
Drets Humans. El Sr. Secretari primer té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucional aniversari dels Drets Humans.

El Parlament de les Illes Balears manifesta el següent: 

Dia 10 de desembre del 1948 l’Assemblea General de les
Nacions Unides va aprovar i proclamar la Declaració Universal
dels Drets Humans. Avui, 53 anys després d’aquella declaració
històrica, veiem com els 30 articles ens continuen interpelAlant,
colpejant a totes les persones que creim en la seva actualitat i
vigència.

És necessari en el moment que vivim plantejar i donar a llum
un nou ordre mundial, no només contra el terrorisme, sinó
sobretot en matèria de justícia en el que són les relacions nord-
sud. El nostre primer món ha d’impulsar ja un canvi de
categories a partir precisament dels greus esdeveniments que
estan passant actualment. Creiem que és l’hora de repensar
moltes de les coses que fan precisament referència directa als
Drets Humans. No pot ser que ens presentin la guerra i la
violència com a inevitables. 

Per això avui expressam solemnement en aquesta cambra la
nostra convicció que els Drets Humans, tan ben expressats en
aquella declaració del 10 de desembre del 1948, tenen força i
valor per canviar les persones, les societats i el nostre món,
sempre que hi posem tots la voluntat i els mitjans necessaris
per aconseguir-ho.

Volem que la nostra veu es pugui sentir arreu del món en
aquests moment s difícils que ens toca viure, precisament com
una convicció profunda que tot  això ha de millorar. Ramon Llull
també va viure temps molt difícils, però ell, que bé coneixia les
distintes cultures del seu temps, l’hebrea, la cristiana i la
musulmana, va expressar en paraules senzilles una veritat que
pareix dita per a avui: ‘La justícia porta la pau i les injúries duen
la guerra’. 

Per tot  això, i amb l’esperit de la Declaració Universal dels
Drets Humans, ens comprometem a treballar per aquest nou
ordre mundial on totes les persones puguem experimentar la
pau, la justícia i l’esperança en un món millor, que provenen del
respecte als Drets Humans”. 

EL SR. PRESIDENT:

S’aprova per assentiment aquesta declaració? Queda
aprovada aquesta declaració en l’aniversari dels Drets Humans.

Record a les senyores i als senyors portaveu que ara es
reuneix puntualment la Junta de Portaveu per fixar l’ordre del
dia de la propera sessió plenària. 

S’aixeca la sessió.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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