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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui

de la comissió i primer de tot demanaria si es produeixen

algunes substitucions?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé gràcies.

Elaboració del dictamen de la Proposició de Llei RGE

núm. 5180/04, de protecció del medi nocturn de les Illes

Balears.

Ara passarem a debatre l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a dictaminar la proposició de llei RGE núm. 5180/04 de

protecció del medi nocturn de les Illes Balears. Aquesta

presidència posa en coneixement dels senyors diputats que totes

les esmenes que s’han de defensar i votar en aquesta sessió són

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds. 

Esmena RGE núm. 432/05 de substitució a l’article 3.

Esmena RGE núm. 433/05 de substitució a l’article 6. Esmena

434/05 de substitució a l’article 7. Esmena 435/05 d’addició a

l’article 10. Esmenes RGE núm. 436/05 d’addició i 437/05 de

substitució a l’article 14. Esmena 438/05 de substitució a

l’article 15. Esmena 439/05 de substitució a l’article 25.

Esmena 440/05 de supressió a la disposició addicional primera.

Esmena 441/05 de substitució a la disposició addicional quarta.

Esmena RGE núm. 442/05 de supressió a la disposició

transitòria tercera.

Es demana a la diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds si es poden defensar conjuntament totes

aquestes esmenes?

Idò té la paraula la Sra. Rosselló per un temps de 15 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé les esmenes que nosaltres hem

presentat van en una línia que d’alguna forma voldríem aclarir,

o voldríem intentar aclarir el màxim possible. Bé, en primer

lloc hem presentat un seguit d’esmenes, bàsicament una, a

l’article 3 que va en una línia molt clara i són totes aquelles

excepcionalitats que se creen en aquest article respecte a allò

que són instalAlacions, concretament portuàries, aeroports,

etcètera, fins i tot aquelles que tenen circumstàncies d’interès

general. Nosaltres hem cregut que en aquestes infraestructures

era necessari que quedés clar per llei que hi d’haver plans

d’acció, que s’ha d’assegurar que hi pugui haver plans d’acció

per regular aquesta activitat lumínica, que tot i garantir la

seguretat de la ciutadania, les necessitats que puguin tenir

aquestes infraestructures, sobretot que s’intentin fer aquests

plans d’acció per regular l’activitat lumínica i evitar la

contaminació, amb colAlaboració amb les administracions

competents. 

Nosaltres creim que aquests plans d’acció el que permetrien

que de vegades amb menys contaminació lumínica no se perd

allò que és l’objectiu d’aquella infraestructura. Jo vull recordar

aquí que per exemple l’Aeroport de Palma és un dels aeroports

allà on se crea més contaminació lumínica de l’illa de Mallorca,

i en general de les Illes Balears i per tant, nosaltres creim que

més que deixar-ho en una certa porta oberta allò dels convenis,

que veim positiu, però creim que el fet de què se realitzin plans

d’acció que regulessin aquesta activitat, idò quedaria més clar

que aquests plans d’acció s’han de dur a terme i s’han de fer,

com dic, amb aquest objectiu que és minvar la contaminació

lumínica, precisament els punts de llum més contaminants que

se generen i com dic són bàsicament els aeroports i altres

instalAlacions. Aquesta esmena per tant, jo no la repetiré perquè

està molt clara per part de tots els grups, però va en aquesta

línia.

Per altra banda després hem plantejat una altra esmena a

l’article 6 que també va en la intenció de millorar d’alguna

forma el text. Bàsicament el que plantejam és que s’eliminin

dues frases, en el punt 3 eliminar “en horari nocturn” i en el

punt 4 eliminar “si se produeix intrusió lumínica cap a

l’exterior”. Creim que és redundant i innecessari posar o fer

referència a aquests dos aspectes. Per tant, creim que eliminant

aquestes dues frases quedaria, en el nostre entendre, més clar

ja que en el cas per exemple del punt 3 el més lògic és que si

s’ha de fer alguna actuació lumínica ha de ser en horari nocturn

perquè en diürn, des del nostre punt de vista, ja no tendria cap

sentit dur-ho a terme.

Per altra banda i entrant ja dins un altre aspecte que

nosaltres entenem que és bàsic i que fa referència a tot allò que

pugui millorar l’estalvi energètic i a més, evitar la

contaminació, hem presentat una esmena a l’article 7.5.

Mitjançant aquesta esmena creim que és necessari establir la

necessitat d’instalAlar enllumenat exteriors de llums de sol i de

baixa pressió, precisament per dues raons, perquè són més

eficients a nivell energètic i perquè eviten la contaminació per

mercuri, cadmi i altres materials pesats. Aquestes bombetes

solen ser molt contaminats per tot allò que són els elements de

la seva producció i per tant, pels elements que contenen, com

dic bàsicament metalls pesants. Llavors creim que el fet de què

quedi clar a través d’aquestes esmenes a l’article 7, que

s’utilitzaran, o d’acord amb els criteris d’estalvi energètic i

d’evitar la contaminació per mercuri, cadmi o altres metalls

pesants, s’instalAlaran enllumenats exteriors amb llums de vapor

de sol i de baixa pressió. Creim que seria una fórmula molt

positiva de cara a una llei que va en una línia d’evitar la

contaminació lumínica, però també que té caire ambiental. Per

tant, a tot allò que fa referència a estalvi energètic i també a

minvar la contaminació d’aquest tipus de bombetes. Per tant,

nosaltres creim que aquesta esmena millora així com està escrit

aquest article.

Per altra banda després entraríem dins un article, l’article

10. Nosaltres a l’article 10 hem presentat una esmena

d’addició, concretament hem plantejat dos punts. És a dir, en

el punt A afegir “i menys contaminant”, per què? Perquè creim

que és un concepte important a l’hora d’establir l’enllumenat,

creim que és un concepte que té a veure amb l’anterior esmena

que hem dit. Per tant, intentar evitar també que sigui la menys

contaminació possible i que fins i tot amb la pròpia justificació
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de la llei a la qual se fa referència a l’exposició de motius, ja fa

també referència a intentar evitar la contaminació. Per tant,

creim que seria senzillament afegir aquesta frase i per tant,

incloure un concepte important a l’àmbit de la llei.

En segon lloc en el punt B afegir un nou punt i és perquè

aquest nou punt que nosaltres hem redactat de la següent

manera: “les actuacions competencials de les administracions

de planificació urbanística, o d’infraestructures que se faci

tenint en compte la disminució de la contaminació lumínica de

l’estalvi energètic”. És a dir, nosaltres el que feim a través

d’aquest nou punt és quedar patent la intenció de fer palès el

principi de prevenció i precaució. Són principis bàsics dins allò

que són els aspectes ambientals perquè precisament el fet de

què a l’hora de dissenyar i planificar elements urbanístics o

d’infraestructures diversos de qualsevol tipus, idò tenir en

compte els criteris que disminueixin la contaminació lumínica

i també l’estalvi energètic. Això pot suposar, tenint en compte

que a l’hora de dissenyar ja se contempla com prevenir la

contaminació lumínica, creim que és un element molt positiu i

precisament va en la línia de cercar mesures per evitar aquesta

contaminació lumínica. Jo crec que exemples n’hi ha molts,

podríem posar per exemple el que se pretén amb l’arquitectura

bioclimàtica, se tracta de cercar una eficiència a l’hora de

dissenyar una casa per evitar el consum excessiu d’energia.

Nosaltres creim que en aquests cas les administracions se

podrien implicar en intentar a l’hora de dissenyar i planificar

les infraestructures o els planejaments urbanístics, tenir en

compte aquests elements referits a prevenir que hi hagi

contaminació lumínica.

Respecte i ja passant a un altre àmbit d’esmenes i que

toquen aspectes competencials que nosaltres creim que són

importants, hi ha una sèrie d’esmenes que jo ara hi faré

referència. I allò que pretenem mitjançant aquestes esmenes

que hem plantejat en aquests articles és afegir, no llevar, afegir,

ho vull deixar molt clar perquè no hi hagi males interpretacions

de cara, ni a llevar competències a ningú, sinó que bàsicament

és no excloure a ningú. A l’article 14 nosaltres consideram que

s’ha d’afegir, “que entre d’altres, correspon també al Govern de

les Illes Balears, per tant, en colAlaboració amb els consells

insulars i entitats locals, dur endavant el reglament per

desenvolupar aquesta llei. Per tant, tot allò que fa referència a

l’organització administrativa de les funcions de la llei”. Creim

que és important per una sèrie de raons que m’agradaria

explicar. En primer lloc perquè en funció de la legislació

actual, les competències en matèria de medi ambient les té el

Govern de les Illes Balears. No s’ha fet cap transferència en

aquest àmbit en els consells insulars, ni tampoc cap encomana

de gestió. Això no vol dir, jo no pretenc fer aquí un debat sobre

competències, qui les ha de tenir i qui no les ha de tenir, és

evident que seria un debat diferent. El que passa és que en

aquests moments amb la legislació actual en la mà, les

competències mediambientals les té el Govern de les Illes

Balears. 

Per tant, nosaltres creim que no té sentit excloure

l’administració ambiental d’allò que és precisament la

colAlaboració amb les altres administracions, siguin consells

insulars i siguin ajuntaments, per tal de fer totes aquestes

actuacions, concretament en aquest article, de cara a fer la

reglamentació. Creim que en el reglament és allà on s’ha

d’estipular què és allò que ha de fer cada una d’aquestes

administracions perquè no hi hagi una interferència

d’actuacions. Però no creim que s’hagi d’excloure, com deim,

l’administració ambiental. Per altra banda, el Govern també

disposa dels mitjans i recursos humans de vigilància, tècnics i

de recursos econòmics, teòricament, no? Nosaltres creim que

sempre són insuficients per afrontar el seguiment d’aquesta llei.

Per tant, nosaltres creim que per una lògica de

funcionament i d’una bona gestió de l’administració, seria

convenient una colAlaboració conjunta i en tot cas, com he dit,

en el reglament se concretés les actuacions de cada una

d’aquestes administracions. Però obviar l’administració

competencial que té ara en matèria de medi ambient,

consideram que generarà dificultats de gestió, de funcionament,

d’organització i d’actuació. Nosaltres per tant, creim que va en

una línia de no excloure ningú, sinó precisament implicar a

totes les administracions i com dic, una que té unes

competències bàsiques donades per llei, no donades

evidentment dins un altre àmbit. A més, entenem també que

deslligar la contaminació lumínica de la resta d’aspectes

relatius a la contaminació atmosfèrica, tal i com especifica la

Llei de l’atmosfera que es va fer el 72 i que legisla en funció de

la contaminació en tots els seus àmbits, des d’un punt de vista

genèric del que contamina l’atmosfera, no creim que sigui

positiu perquè crea compartiments estancs, excessivament

tancats en si mateixos i que moltes vegades no resulten

funcionals ni eficients i dificulten a l’hora de la protecció del

medi ambient. Per tant, nosaltres creim que, per totes aquestes

qüestions, estaria bé la colAlaboració de totes les

administracions que com dic hi tenen competències, en aquest

cas el Govern hi té les màximes en termes ambientals.

Per altra banda i ja entrant en altres àmbits que també

parlam de temes competencials, faria referència a l’esmena que

presentam a l’article 15 i que va també en una línia referida al

règim econòmic. Nosaltres també hem presentat una esmena en

aquest article perquè a l’article 15 se crea un fons econòmic i

els fons econòmics vénen de l’exempció, d’aportacions de

particulars, aportacions de pressuposts de les institucions

competents, amb la finalitat de què la normativa..., és a dir, que

se faci efectiva la normativa i que a més se donin ajuts.

Nosaltres consideram que el règim econòmic que ha de

permetre el desenvolupament de la llei s’ha de reflectir en els

pressuposts anuals a partir de les actuacions que ha de dur a

terme cada una de les administracions. Creim que

l’administració, i per tant, en els pressuposts de cada una

d’aquestes administracions és allà on s’ha de posar el

pressupost, en funció de les actuacions que s’han de dur a

terme. Evidentment els pressuposts han d’incloure ajuts, a

nosaltres ens sembla correcte, no faltaria més, però creim que

el més important és que l’administració ha de vetllar pel

compliment de la llei. Per tant, si aquesta llei se compleix no és

necessari cap ajut, sobretot de cara a allò que és nou. Vull dir

que una llei s’ha de complir quan se fa una nova instalAlació i

precisament això serà una llei més a afegir a tots els

components a l’hora d’haver de dissenyar qualsevol actuació i

per tant, s’haurà d’aplicar aquesta llei.

A més, jo vull recordar que amb una regulació això

comportaria un estalvi aproximat d’un 30%. Per tant, si l’àmbit

d’aquesta llei s’apliqués amb eficiència les bombetes de vapor
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de sodi, etcètera, idò per tant, hi hauria una minva ja de cara a

allò que seria el consum i això repercutiria en el preu que han

de pagar les empreses o les institucions. Per tant, creim que en

aquest sentit tampoc no s’ha de fer un excessiu ajust de cara a

aplicació de la llei. I per altra banda crear un fons per a un tema

tan concret i a través d’una llei planteja evitar la contaminació,

per tant, en el medi ambient hi ha de contribuir tothom, el diluir

el compromís en el nostre entendre a les institucions i pareix

que hem de crear fons de solidaritat o d’ajut, no? Nosaltres

creim que evitar la contaminació ha de tenir els mitjans

necessaris i el més important és vetllar pel compliment de la llei

i per això sobretot s’han de tenir mitjans i recursos humans i de

vigilància. Per tant, nosaltres hem presentat aquesta esmena i

senzillament diu que se contemplin en els pressuposts de cada

any, en els pressuposts de cada una de les institucions, que se

contemplin les actuacions a fer.

Les esmenes que presentam després a l’article 25 i 26 van

en la línia una mica dels temes competencials que he explicat

abans i per tant, no redundaré en els arguments. Però una mica

sí entenem que tan en el tema de potestat sancionadora per les

infraccions tipificades per aquesta llei, com la potestat

d’inspecció i control, creim que també no s’ha d’excloure cap

administració, a més vull recordar i tornar dir que té les

competències legislatives, no és una competència donada..., és

a dir, és una competència real que existeix. I a més, que

l’administració se li reserva sempre la potestat d’inspecció i

control. Per exemple en la Llei de transferències als consells

insulars els residus sòlids urbans tenen la competència de

planificació i gestió els consells insulars, però la potestat

d’inspecció i control ha quedat reservada a l’administració del

Govern. Per tant, creim que bàsicament no té sentit excloure

aquesta administració. A més, creim que en no excloure algú hi

pot veure un problema i nosaltres creim que és millor que

l’administració, sobretot en els temes de potestat, d’autoritat,

pugui actuar d’una manera coordinada, reglamentada, no

faltaria més, no se tracta de què cadascú ho faci d’una manera

sense tenir en compte l’altre, sinó coordinada i a través d’un

reglament molt clar, però sumar esforços de cara a un tema que

moltes vegades és molt difícil d’inspeccionar com són els temes

de contaminació i temes mediambientals. Per tant, creim que

seria bo incloure que el Govern també ha de formar part de tot

allò que és la potestat sancionadora d’inspecció i control.

A més, concretament a l’article 26, se dóna un paper

fonamental al departament de medi ambient dels consells. Jo

també vull recordar que també aquests departaments no tenen

les competències. Per tant, s’hauran de crear aquests recursos

a cada un dels consells, només per a aquesta competència

concreta. Nosaltres, ho vull tornar deixar molt clar, que parlam

d’una administració bastant minsa respecte els recursos de cara

a allò que és el control de la contaminació i del medi ambient

i creim que el fet de fer-ho d’una manera coordinada

precisament suma més que resta i sobretot, seria més efectiva

de cara a aconseguir la finalitat d’aquesta llei i que és evitar la

contaminació lumínica. Un altre tema, com dic, que vull deixar

molt clar seria discutir sobre les competències que han de tenir

els consells respecte temes ambientals, que evidentment com ja

he dit no és un tema en el qual jo ara hi entri, és un tema

diferent a un àmbit distint i una llei de transferències distinta.

Continuant amb les nostres esmenes i ja per acabar,

nosaltres sí que volem dir que a la disposició addicional

primera, nosaltres havíem presentat una esmena de supressió i

decau, la llevam. No sé si això ho puc dir ara..., perdonau, però

l’eliminam senzillament.

(Remor de veus)

Sí, la 440/05.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 440/05, la disposició addicional primera, no?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. S’elimina i així ja no entram a discutir-la.

Respecte la disposició addicional quarta, aquí hem presentat

una esmena de substitució. També va en una línia en què totes

les administracions competents, Govern, consells i ajuntaments,

han de promoure i coordinar campanyes de difusió i

conscienciació ciutadana. Creim que és un tema important, a

més se regula per llei i s’hauria de fer un esforç d’implicar totes

les administracions i de fer una feina conjunta, evidentment

sempre reglamentada i aclarida, però conjunta perquè creim

que això beneficia al cap i a la fi als ciutadans i al medi

ambient.

I crec que per acabar la darrera esmena que nosaltres hem

presentat, és una esmena de supressió de la disposició

transitòria tercera. També creim que s’hauria de suprimir,

senzillament per les raons que jo crec que ja he intentat

argumentar al llarg de la meva exposició respecte als punts que

ens fan mantenir totes aquestes esmenes.

Per tant, per acabar dir que el que pretenem mitjançant les

esmenes que hem plantejat, per una part és implicar les

administracions que tenen competències respecte aquests

temes, implicar-les i que treballin conjuntament en tots els

àmbits. En segon lloc millorar els aspectes ambientals i que per

a nosaltres és un tema fonamental, seria assegurar que les

bombetes de vapor de sodi realment són les que s’instalAlen per

les raons que ja he explicat, eficiència energètica i també per

minvar la contaminació. I per altra banda tot allò que fa

possible que totes aquestes excepcions que se fan de l’aplicació

de la llei, idò puguem contemplar aquests plans d’acció com

una realitat per tal de què aquesta llei de contaminació lumínica

sigui efectiva i que els ciutadans puguin veure que realment idò

serveix per minvar aquesta contaminació que en molts de casos

se produeix a més a punts, que per una qüestió o l’altra, estan

precisament exempts d’aplicació de la llei. Nosaltres creim que

per tant, se podria millorar mitjançant aquestes esmenes i hem

pretès que sigui així.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per fixar posicions té la paraula per

part del Grup Parlamentari Mixt el Sr. Miquel Nadal per un

temps de 5 minuts.
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EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentarem en 5 minuts fixar la

posició dels diputats d’Unió Mallorquina davant aquesta llei

d’iniciativa legislativa del Consell de Mallorca, que va ser

aprovada en el consell per quasi unanimitat, quasi tots els grups

li varen donar suport. Els diputats d’Unió Mallorquina no

donarem suport a l’esmena presentada a l’article 3 perquè tal i

com està presentada és una esmena de substitució, o sigui

pretén substituir i no és d’addició. El text d’aquesta esmena per

ventura podria ser un text que fos acceptable si fos com a afegit

en el punt 1 de l’article 3, que xerra de les excepcions a

l’aplicació de la llei. La majoria d’excepcions que preveu la llei

estan referides, o perquè aquest Parlament no té competències,

per exemple en aeroports i ports d’interès general, que si bé

Unió Mallorquina té demanat en la futura reforma de l’Estatut

que se prevegi la seva transferència, en aquest moment l’Estatut

estableix que no tenim competències i que no ho podríem

regular.

Aquesta esmena afegida en el punt D, que afegeix: “en

general les infraestructures, la ilAluminació de les quals estigui

regulada per normes destinades a garantir la seguretat de la

ciutadania...”. Entendríem que en aquest punt i només en aquest

punt podria tenir en compte que en aquests casos se fes un pla

d’acció per regular aquesta contaminació lumínica, però si no

podem entrar a regular els aeroports, els ports, o les

instalAlacions de les forces i cossos de seguretat o de caràcter

militar, com li podem dir a aquestes instalAlacions que facin, o

que el consell o l’administració que sigui competent facin un

pla per regular això. Evidentment això se veuria abocat a la

presentació d’un recurs.

Quant a l’esmena presentada a l’article 6, jo crec que quan

la portaveu del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds ha presentat

aquestes esmenes i en quasi totes les esmenes que ha presentat

hi ha una petita confusió. El títol de la llei i l’objecte de la llei

és la protecció del medi nocturn a les Illes Balears, i és una llei

presentada pel consell, basada en competències d’ordenació del

territori, d’urbanisme i de medi ambient. Però el que pretén és

això, evitar la contaminació lumínica, donar dret als ciutadans

a un cel net. Si bé per aconseguir aquestes mesures utilitza

fórmules que puguin servir també a altres finalitat, com és

l’estalvi energètic. Però la llei no és una llei per a l’estalvi

energètic, ni l’objecte de la llei, ni segurament s’hagués regulat

d’aquesta manera perquè els consells no tenen competències en

aquesta matèria. I crec que aquesta esmena que el que pretén és

que les instalAlacions que durant el vespre contaminen

lumínicament deixen d’emprar durant el vespre aquestes

instalAlacions de llum, suprimint la paraula en horari nocturn, o

les que són d’interior quan s’hi produeix intromissió lumínica,

estarien excedint l’objecte i el títol d’aquesta llei. Per això

nosaltres des d’Unió Mallorquina no li podríem donar suport.

Votaríem que no.

L’esmena a l’article 7, tampoc no li podrem donar suport,

si bé l’objectiu ja està previst en el punt 5 de l’article 7. La

redacció que conté la proposició de llei presentada és de

prioritzar i conté aquesta paraula i que en aquests criteris s’ha

d’intentar prioritzar en les instalAlacions que se posin en el

futur. I en canvi la redacció que presenta l’esmena seria d’una

obligació absoluta que creim que no seria positiva per

aconseguir els fins de la llei. Per part d’Unió Mallorquina

votaríem que sí, si el grup proposant dividís l’esmena 435 que

és a l’article 10, al punt A i al punt B. Al punt A li podríem

donar suport perquè creim que milloraria el text de la llei. En

canvi al punt B no li podríem donar suport perquè l’experiència

és que quan en aquest Parlament legislam en termes semblants

al que surt reflectit en aquest apartat B, ens trobam que

condemnam els ajuntaments a què no puguin fer cap tipus de

modificació. I nosaltres mateixos en aquest Parlament fa 15

dies vàrem haver de presentar una modificació de la Llei de

patrimoni per lectura única i per urgència, per tal de poder

permetre que els ajuntaments puguin fer instalAlacions, com

pugui ser una escola, un PAC, qualsevol instalAlació que sigui

d’interès públic en la redacció que pretén de l’article B, aquesta

no seria possible. Per això nosaltres des d’Unió Mallorquina no

li donaríem suport.

La resta d’esmenes presentades i que els agruparíem, totes

bàsicament el que pretenen és i el que obliden és que aquesta

és una llei presentada per un consell, el de Mallorca i el que

pretenen és incloure el Govern en les obligacions que fa

aquesta llei. L’esmena a l’article 14, xerra d’incloure a més al

Govern. L’article 15 quan se crea un fons destinat a què els

doblers que se puguin recaptar com a conseqüència de

l’exempcions se dediquin a aquesta finalitat. I l’article 25 que

regula la potestat sancionadora. I l’article 26 que regula la

potestat d’inspecció i control. Nosaltres des d’Unió

Mallorquina pensam que és bo que hi hagi un responsable,

quan hi ha un responsable tots sabem qui és el que té

encomanada la responsabilitat i si ho fa bé podem comprovar

si ho fa o no ho fa i li podrem demanar responsabilitats. En

canvi si totes les institucions, Govern, ajuntaments,

mancomunitats, consells, tothom és responsable i després

moltes vegades veim que no se duen endavant. 

Jo discrep en la diputada que m’ha precedit en l’ús de la

paraula en què la Llei de consells en el Pla de residus estableixi

la possibilitat d’inspecció i de control sigui per al Govern,

sempre amb la Llei de transferències el Govern, perquè tan en

matèria de patrimoni, d’urbanisme, activitats classificades,

cultura, totes les competències en matèria d’inspecció i control

són responsabilitat dels consells i els consells, si creim en

l’Estatut i si creim en l’article 39 del nostre Estatut, són

institucions que són majors d’edat i que tenen majoria d’edat

per ser responsables i per dur endavant una política com la que

se defineix en aquesta Llei de protecció del medi nocturn a les

Illes Balears.

Les esmenes a l’article 14 i a la disposició addicional 3, són

encara un afegit més a aquesta visió que des d’Unió

Mallorquina no compartim, que les competències han de ser

quasi bé exclusivament del Govern en matèria de medi

ambient, perquè el que pretén l’article 14 en la redacció del

projecte de llei és donar als consells capacitat reglamentària,

l’Estatut ho permet quan una llei expressament ho faci. I des

d’Unió Mallorquina pensam que és un pas positiu que els

consells poden tenir aquesta capacitat reglamentària i és bo i

positiu que la tenguin. I per això no donarem suport a aquestes

esmenes i votarem que no. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell, per un temps

de cinc minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup PSM també farem

una sèrie de comentaris a les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Dins el seu conjunt

consideram que aquestes esmenes estan destinades a aportar

una millor visió d’aquesta llei i , per tant, volem valorar

positivament la seva presentació, tot i que en algunes hi estam

d’acord i en algunes altres haurem de mostrar les nostres

discrepàncies.

Començant per la 432/05, esmena l’article 3, hem de dir que

nosaltres no estam en contra que es puguin fer plans d’acció per

garantir la seguretat, per a la regulació de l’activitat lumínica en

els casos de les infraestructures que estiguin regulades per

normes destinades a garantir la seguretat. La veritat és que no

estam en contra que es facin plans d’acció, però entenem que

tal com està presentada l’esmena, que és de substitució, hauria

d’eliminar la totalitat de l’article 3 i substituir-lo per l’esmena,

i entenem que aquesta esmena seria més adient que s’hagués

presentat com a esmena d’addició, afegint un nou apartat al

punt 1 o afegint un nou punt. No hi votarem en contra, perquè

en realitat no hi estam en contra, però discrepam en la forma de

la presentació, per tant ens hi abstendrem.

L’esmena 433/05 és una esmena de substitució a l’article

6.3. Crec que en aquesta esmena també ens abstendrem, perquè

crec que està prou especificat a l’article la motivació que els

projectes d’instalAlació han de funcionar, evidentment, en horari

nocturn, creim que si les ilAluminacions estan en horari diürn,

no afecta l’objecte d’aquesta llei, que és la protecció del medi

nocturn, per tant crec que, evidentment, hi ha instalAlacions que

han d’estar instalAlades en horari diürn i nocturn, però les

d’horari diürn no afecten l’objecte d’aquesta llei. I al punt 4 on

també proposa eliminar “si produeixen activitat lumínica cap a

l’exterior”, hem de fer l’observació que hi ha llocs, com puguin

ser comerços o llocs d’esbarjo, que necessiten una ilAluminació

i no forçosament han de produir intrusió lumínica a l’exterior,

però n’hi ha que sí que en poden produir, per tant s’han de

limitar o prohibir, tal com diu l’article 6. També ens

abstendrem en aquest article.

L’esmena 434/05 és a l’article 7.5. Hi estam d’acord,

sembla ser que l’article tal com està redactat en el seu origen

diu el punt 5 que “D’acord amb criteris d’estalvi energètic s’ha

de prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització preferent

de làmpades de vapor de sodi”. L’esmena que proposa el Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, ho imposa, en certa

manera, i nosaltres creim que és bo que s’imposi perquè, si no,

es deixa a criteri de l’instalAlador o a criteri de l’entitat, de

l’empresa, del particular responsable o de l’administració

responsable, i creim que si no és un mandat de la llei no

s’arribarà a aconseguir la totalitat del canvi de les instalAlacions.

Per tant, creim que la paraula “prioritzar” no garanteix que en

un futur s’arribin a eliminar del tot aquestes làmpades. A

aquesta sí que li donarem suport.

La 435/05 és a l’article 10. Votarem que sí al punt a) si

s’arriba a acceptar la votació per separat dels dos punts, i ens

abstendrem al punt b), perquè hi estaríem d’acord si només es

limitassin a les instalAlacions d’infraestructures, però creim que

també obligar les administracions quan es facin actuacions en

planificació urbanística és posar una condició una mica dura als

municipis que fa difícil que es puguin complir en uns terminis

breus i, en canvi, la llei els obliga a fer-ho d’una manera que no

obliga a haver d’adaptar les seves planificacions urbanístiques

que sempre sabem que tots tenen dificultats. Per tant, sí al punt

a) i abstenció al punt b).

La 436/05 és a l’article 14. Ja vàrem dir a la ponència que

creim que és bo que els consells insulars tenguin les

competències que es puguin gestionar i que els pugui atorgar

l’estatut, i més amb aquesta, perquè en principi crec que és

difícil que es pugui coordinar aquest article tal com diu

l’esmena. Creim que les quatre illes tenen unes condicions de

cel fosc diferents i cadascuna han de poder reglamentar, han de

poder fer el desplegament reglamentari independentment una

de l’altra, per poder adaptar les mesures que proposin a les

seves característiques, i crec que en aquest sentit els consells

són les administracions adequades per poder fer aquest

desplegament reglamentari. Igualment, per les mateixes raons,

votarem que no a l’esmena següent, a la 437.

A la 438 ens abstendrem, entenem la motivació que ha dut

a Esquerra Unida i Els Verds a presentar aquesta esmena, però

creim, segons la nostra interpretació, que el punt c) del punt 1

ja ho du implícit, que les administracions o les institucions

competents han de preveure o han de pressupostar les partides

econòmiques suficients per poder complir els objectius

d’aquesta llei. Crec que amb la motivació d’aquest article i la

creació d’aquest fons econòmic és per poder rebre aportacions

que siguin de moltes institucions i també de particulars, i també

sabem les dificultats de les administracions per poder reinvertir

les quantitats que es recapten amb sancions o amb altres

ingressos allà mateix, ja sabem que totes les institucions tenen

una bossa comuna i els ingressos van a un calaix, a un sol

calaix, en canvi el fons garantirà que els ingressos provinents

de les sancions imposades es reinverteixin a l’aplicació

d‘aquesta llei. Creim que és positiu i esperam que en un futur

el punt a) ja no tengui efectes, que no hi hagi sancions perquè

tothom compleixi, però en principi tal vegada hi haurà qualque

cas que sí, que s’haurà de posar alguna sanció, lamentablement

serà així, però almenys això servirà perquè es pugui reinvertir

en el mateix objecte d’aquesta llei.

L’esmena 439 crec que és complicada i és difícil poder-la

acceptar, perquè nosaltres ho veim la dificultat de com es

delimiten les competències, creim que si la competència

sancionadora, la potestat sancionadora la du una sola

administració és molt més fàcil de coordinar, ja que si la duen

diferents administracions, en primer lloc, com he dit, la

delimitació de competències ja és complicada i la coordinació

entre elles, molt més complicada encara. Per tant, ho veim de

difícil execució i no li donarem suport.

La 440 està retirada.

A la 441, contràriament al que expressava l’article anterior

que la potestat sancionadora creia més convenient que la
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dugués una sola administració, creim que a les companyes de

conscienciació sí que s’hi podem implicar altres

administracions, perquè, com més es faci extensiu a la societat

i com més mitjans es posin per conscienciar la gent, molt

millor, per tant aquí no veim cap inconvenient a acceptar

aquesta esmena, perquè creim que ajuntar esforços en aquest

sentit és positiu.

I, finalment, amb la 442 no hi estam d’acord, ja que afecta

altres esmenes anterior que també implica que la potestat

reglamentària dels consells queda limitada i, per tant, nosaltres

no hi estam d’acord. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Crespí per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, procuraré cenyir-me al temps. En relació

amb l’article 3 nosaltres també proposaríem una esmena en la

línia que apuntava una mica el Sr. Nadal i que jo crec que

podria satisfer a uns i altres simplement afegint, després de

“mitjançant convenis de colAlaboració amb organismes”, la

frase “l’elaboració de plans d’acció per la consecució del major

nombre possible de les finalitats de la present llei que siguin

compatibles amb l’activitat dels referits àmbits”. És a dir, per

una part contemplaríem que el Govern o els consells insulars

promoguin un conveni, perquè evidentment com ha dit el Sr.

Nadal l’àmbit competencial no ens permet obligar-los a fer-lo,

sinó establir un conveni pel qual s’elabori aquest pla d’acció

que compatibilitzi les finalitats d’aquesta instalAlació, la

seguretat dels ciutadans, del trànsit aeronàutic o el trànsit naval

i reduir al màxim la contaminació lumínica.

La posició en relació amb les altres, jo li explicaré

globalment per no fer una altra vegada tot un llistat de totes les

esmenes. Aquesta llei, ja se li ha dit, és una llei que vol centrar

l’activitat de control de promoció a través dels consells

insulars, i la llei és clara en aquest sentit. Jo crec que, perdó,

s’hi pot estar o no d’acord, però és una opció, una opció que

almenys el meu grup va debatre en el moment en què el consell

insular la presentà, i vàrem creure que era una opció no només

possible sinó satisfactòria i, per tant, a totes aquestes esmenes

que de qualque manera compliquen la gestió i interfereixen en

diferents administracions, nosaltres també som partidaris que

sigui una la que ho controli i, per tant, optaríem en aquest cas

perquè fos el consell insular.

Després hi ha altres punts, per exemple, l’article 7, a mi no

em sembla adequat que sigui una llei la que defineixi quin tipus

exactament de bombeta s’ha d’utilitzar, això en tot cas s’haurà

d’establir pels reglaments i, en qualsevol cas, avui en dia són

les de vapor de sodi, però passat demà poden ser les de vapor

de liti o d’una altra cosa. Per tant, em sembla que una llei no és

el lloc indicat per baixar a una concreció, tot i que he de

coincidir amb vostè que avui en dia les que satisfan les

condicions de no contaminants com a residus i d’estalvi

energètic, són exactament aquestes i no unes altres. Però bé, no

li donarem suport, no perquè no estiguem d’acord amb això,

sinó perquè creim que una llei no ha de descendir a aquestes

minúcies.

Coincidim amb Unió Mallorquina en la transacció que li ha

fet a l’article 10. I, bé, les altres, ja li he dit, no hi donarem

suport perquè optam pel model competencial que estableix

aquesta llei. Si bé és cert que coincidim també amb el grup del

PSM en relació amb l’addicional quarta que les administracions

competents, el Govern és competent, és el Govern, per

promoure i coordinar campanyes de difusió i conscienciació

ciutadana, crec que en aquest cas, que és un cas no d’acció

directa sobre la inspecció o el control, bé, no veig dolent que se

li doni, no només que se li doni, sinó que se li suggereixi que

també faci campanya, per tant en aquesta disposició addicional

quarta sí que li donaríem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Crespí. Per part del Grup Parlamentari Popular,

té la paraula el Sr. Joan Font per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per no ser reiteratiu i no repetir-me

amb els arguments que han donat els altres portaveus i com que

bàsicament la nostra posició coincideix de manera bastant

exacta amb la defensa que ha fet el representant del Grup Mixt,

dir bàsicament que votarem en contra de totes les esmenes que

s’han presentat menys de les dues que s’han deixat per

transaccionar o respecte de l’esmena del capítol 3, article 10,

en el cas que es consideri aquesta esmena per separat, si es

considera per separat nosaltres votaríem a favor del primer punt

i també de l’esmena de l’article 3 del capítol 1, tal com està

redacta no la podem acceptar, però, en tot cas, si en lloc de

substitució fos d’addició, també li podríem donar el nostre

suport. En tot cas, en podríem parlar.

Per tant, votaríem en contra de totes les esmenes, menys

d’aquestes dues sempre i quan la representant o la portaveu que

ha presentat les esmenes, d’Esquerra Unida i els Verds,

acceptàs, per una banda que l’esmena 435/05 del capítol 3,

article 10, separat les dues esmenes que ha presentat, en aquest

cas acceptaríem la primera; i per una altra del capítol 1, article

3, en aquest cas, en podríem parlar sempre i quan en lloc de ser

una esmena de substitució fos una esmena d’addició.

(Intervenció inaudible)

És a dir, no ha quedat clar. D’entrada, tal com està

redactada, votaríem en contra, però si en lloc de ser una esmena

de substitució la converteix en una esmena d’addició, hi

votaríem a favor.

Per altra banda, també es va comentar ja a ponència,

nosaltres assumim el nostre error en el sentit que es va

presentar un informe per part de la Secretaria General Tècnica

de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, en

el sentit de presentar una possible esmena, en aquest cas una

esmena transaccional o in voce, en relació amb l’article 3 que

contempla les exempcions que regula aquesta llei. En aquest
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cas, si evidentment s’acceptàs per tots els grups, nosaltres

proposaríem que l’article 3, punt a), allà on diu “els aeroports

i ports d’interès general de l’Estat i les instalAlacions

ferroviàries” digués “els aeroports i ports d’interès general de

l’Estat i dependents de la CAIB i les instalAlacions

ferroviàries”. Bàsicament seria introduir “i dependents de la

CAIB”, tal com està motivar a l’informe que varen rebre tots

els grups durant la ponència. Evidentment en això hi han

d’estar d’acord tots, i esperam la resposta dels altres grups

respecte de si accepten o no aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Al marge de la cosa formal, que jo crec que és important,

això no correspondria exactament a una esmena in voce, perquè

no és que millori, seria acceptar una esmena fora de ..., i amb

el debat que hem tengut fins ara, hem recordat que aquesta

exempció es fa a uns ports, a uns aeroports perquè no hi tenim

competències per impedir-los la contaminació, ara només

faltaria que en els que sí en tenim, també els eximíssim, a mi

em sembla que seria un poc incoherent amb el debat que hem

tengut fins ara. Al marge ja que crec que hauríem d’haver

debatut perquè tal vegada es podria haver introduït algun tipus

de cosa, de totes maneres a mi, per cert li agrairé que quan

acabi el debat em torni l’informe aquest, m’ha semblat poc

seriós l’informe, és ver que en el club nàutic la gent s’hi mou,

però hi ha clubs nàutics que tenen una ilAluminació que de

contaminació lumínica zero, perquè s’han molestat a fer-ho,

vull dir comparar el Port de Palma amb un club nàutic que en

la majoria són els ports que no són d’interès general, que jo

crec que en els ports d’interès general també, i per això

proposam aquesta esmena, que elaborin plans d’acció, perquè

no ens queda més remei, però hem d’intentar convèncer-los que

és possible. Més difícil, perquè solen ser més grossos, i els

aeroports més difícil perquè a les pistes tenen una ilAluminació

bastant superior i els avions necessiten una ilAluminació que

contamini perquè l’han de veure i si no va cap al cel no la

veuen, aquesta ha de contaminar necessàriament, però ha de ser

la mínima, eh?

Per tant, a mi no em sembla que haguem de modificar res.

És la meva opinió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, entenc que vostè troba que el que ha comentat el Sr.

Font no importa posar-ho a l’article 3. Però bé, el Sr. Lletrat em

comenta que ...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sra. Presidenta. He dit dues coses, he dit que, a més de no

estar d’acord que les coses es facin així, sinó que les esmenes

s’han de presentar en temps i forma, i el Reglament defineix

què és una esmena in voce, que és aquella que feim perquè no

ens hem fixat que havíem escrit “haver” sense hac, ara això és

una esmena extemporània, per tant no estam d’acord amb el

procediment. Si a més aquesta esmena milloràs molt i

diguéssim carall, és que si a mi se m’hagués ocorregut també

l’hauria volgut introduir in voce, diria que sí, però és que crec

que és contradictòria amb el debat que hem tengut fins ara

respecte dels ports i aeroports d’interès general. Per tant, per

una cosa i per l’altra creim que no s’ha de debatre això aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que el Sr. Lletrat ens pot explicar si la podem

recollir igualment si no és per unanimitat o no.

EL SR. LLETRAT:

Perquè es pugui admetre una transacció, transacció a la qual

sempre la Mesa de la Comissió hauria d’acceptar com a

transaccional, una esmena que es presentàs dins un article que

estigui esmenat, la competència seria de la comissió que la

consideraria, no esmenes in voce, perquè el Reglament no parla

d’esmenes in voce, vol dir que és un invent, és un costum

parlamentari que s’ha establert, que en certa situació i en certa

època va tenir una importància molt elevada dins aquest

parlament, presentar esmenes in voce a articles que no s’havien

esmenat, però darrerament jo no conec que hi hagi aquesta

proliferació d’esmenes in voce que es plantegen,

conseqüentment el que sí he de dir és que dins comissió és el

moment oportú perquè la Mesa, fent ús de qualificar com a

transaccions, com a transaccionals les esmenes mal dites in

voce que es puguin plantejar, sempre aniria que vostès la

considerassin, si vostès la consideren transaccional, el que

proposa un grup, la Mesa es podria proposar a votació, es

podria proposar a votació dins comissió, cosa que no ocorreria

dins plenari, perquè dins plenari implicaria que tothom hi

estigués d’acord i que aquí on hi ha esmena, la retiràs.

És a dir si un article està esmenat, en relació amb aquell

article esmenat, es poden presentar transaccions per part de tots

els grups, dins comissió, que tendeixen a fer una aproximació

entre les esmenes ..., si vostès, la Mesa, políticament, creu que

intenta apropar el que diu una cosa i el que diu una altra amb

totes aquestes “daixones”, si vostès creuen que hi ha d’haver

una voluntat que vostès han de creure, la comissió ha de creure,

la Mesa de la comissió ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lletrat. Sí, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Precisament és en aquesta línia, el

Grup Popular el que fa és presentar una transacció a l’esmena

432 d’Esquerra Unida, que té presentada una esmena -si em pot

escoltar la portaveu d’Esquerra Unida, perquè és ella que ho

haurà d’acceptar-, per tant nosaltres presentam una esmena, una

transacció a la 432, on li acceptam la seva esmena que fa a

l’article 3, sempre i quan la transacció que nosaltres feim, que

és que en lloc de substitució sigui d’addició i que, a més a més,

a l’apartat a) de l’article 3 digui “els aeroports i port d’interès

general de l’Estat i ports d’interès general”, aquest apartat és la

transacció que presenta el Partit Popular a aquesta esmena

d’Esquerra Unida i Els Verds a l’article 3. Gràcies, Sra.

Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Jo he entès aquí que el Sr. Lletrat diu que és la

Mesa la que ha d’acceptar aquesta transacció, per tal que es

pugui votar. La Mesa.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta. A mi m’agradaria dir alguna cosa en aquest

sentit. No estàvem assabentat d’aquest procediment i per a

nosaltres és totalment nou, perquè teníem entès que quan es

presentava una transacció havia de ser acceptada per tots els

grups, aquest era el costum que fins a aquest moment se’ns

havia dit i, fins i tot, ho ha patit el nostre grup a qualque

moment. Per tant, nosaltres no consideram que ni el fons ni les

formes siguin adequades en aquest sentit, per tant nosaltres no

acceptam aquesta esmena d’aquesta manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Estam dins comissió. L’article 117 del Reglament de la

Cambra diu: “Durant la discussió d’un article -és la tramitació

en comissió-, la Mesa podrà admetre a tràmit noves esmenes

que es presentin en aquell moment per escrit per part d’un

membre de la comissió, sempre que tendeixin a aconseguir un

acord per aproximació entre les esmenes ja formulades i el text

de l’article. També s’admetran a tràmit esmenes que tenguin

per finalitat esmenar errors o incorreccions tècniques o

gramaticals”. Repetesc: “La Mesa podrà admetre a tràmit noves

esmenes que es presentin en aquell moment”.

Per tant, la responsabilitat és exclusivament de la Mesa, de

la Mesa de la comissió, no hi ha d’haver durant comissió la

translació d’aquest article, que és l’article sobre la tramitació a

plenari, que ens diu que només podran admetre’s esmenes de

transacció entre les ja presentades i el text del dictamen si cap

grup parlamentari no s’oposava a l’admissió i aquesta

comportava la retirada de les esmenes respecte de les quals es

transacciona.

Això és ara i és sempre, aquests articles, el 117 es refereix

a tramitació en comissió, l’article 123 es refereix a tramitació

a plenari. A plenari per a una transacció és necessària la

retirada i l’assumpció de la transacció per part de tots els grups;

en canvi dins comissió, no és necessària. La comissió encara és

un òrgan del Parlament que està per tramitar una iniciativa

legislativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

La decisió de la Mesa d’acceptar o no l’esmena no és una

decisió absolutament oberta; ho és en tant aquesta esmena

compleixi, amb un criteri que sí que pot ser ample, un

determinat requisit, que és acostar les esmenes existents i el

text. En cap cas, entenc jo, l’article deixa entendre que sigui

introduir un tema nou i que no té res a veure ni amb l’article ni

amb allò altre, entenc jo, eh? El text a mi m’agradaria que el Sr.

Lletrat el torni llegir, perquè crec que ho diu ben clar, i això és,

quan jo he utilitzat el terme “esmena in voce”, em referia

exactament a aquest article i a això, perquè aquesta és la segona

vegada que tenim un conflicte o jo tenc un conflicte com

aquest.

Gràcies.

EL SR. LLETRAT:

Jo no entraré a la discussió política. “Durant la discussió

d’un article la Mesa podrà admetre a tràmit noves esmenes que

es presentin en aquell moment per escrit per part d’un membre

de la comissió, sempre que tendeixin a aconseguir un acord

d’aproximació entre les esmenes ja formulades i el text de

l’article”.

Hi ha una esmena formulada; jo no entraré, no hi puc entrar,

en aquest debat, que és polític. En aquest cas el Sr. Gaspar

Oliver ha fet aquesta proposta, són vostès la Mesa qui ha de

fer... Jo no intervindré pus en aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, a mi també em pareix un procediment una mica..., com

a mínim he de dir que estic sorpresa, però efectivament la

lectura de l’article em deixa més clar que no ha lugar. És a dir,

de fet l’esmena que el nostre grup ha presentat no té res a veure

amb l’esmena que ara vol introduir el portaveu del Partit

Popular, no té res a veure. Nosaltres precisament és tot el

contrari: el que intentam és que hi hagi plans d’acció a totes

aquelles infraestructures..., ho diu ben clar, que en el cas

d’infraestructures l’eliminació de les quals estigui regulada per

normes destinades a garantir la seguretat de la ciutadania

realitzant plans d’acció per a la reducció de la seva activitat

lumínica.

Per tant no té res a veure, és un tema absolutament nou. Jo

crec que això no seria conforme a l’article llegit perquè no té

res a veure. Una altra cosa és que digués que aquí en lloc de

plans d’acció han de ser plans de no sé què, o una altra cosa,

que aquí en podríem parlar. Ho dic com a grup que hem fet

l’esmena, i que l’hem presentada en temps i forma, i que hem

vengut aquí a debatre un tema, i res més, amb la qual cosa crec

que no té res a veure. Perquè jo no estic d’acord, per exemple,

amb el plantejament que ha fet el Partit Popular respecte a

introduir aquest tema d’esports, amb la qual cosa crearia una

confusió molt grossa que almenys a nosaltres, com a grup que

hem fet l’esmena, ens crea una situació francament

problemàtica.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Bé, segons els que ha llegit el Sr. Lletrat aquesta mesa entén

que efectivament es pot afegir aquest punt o aquesta transacció

a l’article 3 -què és l’article 3?- al punt..., quin?, a? A l’article

3, que aquesta mesa entén que..., que es pot fer.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Jo retir l’esmena. Ja està.

EL SR. BONET I ROIG:

No, jo tan sols volia fer una intervenció perquè consti en el

Diari de Sessions, que a la votació de la Mesa en el meu cas el

vot és en contra per discrepar del criteri de la majoria de la

Mesa, per entendre que els requisits que marca l’article 17 del

Reglament del Parlament no són els que s’estan aplicant per

acceptar la transacció que es proposa des del Grup Popular. 

Per tant en aquest cas s’admetrà per part de la Mesa però

amb dos vots a favor i un en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Oliver per acabar de...

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta, però és que si la portaveu

d’Esquerra Unida i Els Verds retira l’esmena, llavors si retira

l’esmena ja crec que no hi ha votació de la Mesa. Jo per tant

vull saber a veure si ha retirat o no ha retirat l’esmena.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, gràcies, té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, jo per no crear més confusió i per tenir en compte que

nosaltres no podem donar suport a..., bé, més que una esmena

a un informe que se’ns ha donat o que hem sabut..., que hem

sabut no, vàrem saber en ponència i ara a comissió, nosaltres no

donam suport a aquesta esmena. Per tant... -un moment- jo em

veig forçada a retirar l’esmena. 

Vull que quedi constància en el Diari de Sessions perquè jo

aquesta esmena no la pensava retirar, perquè consider que és

una esmena en positiu, però consider que és més negatiu

introduir altres elements nous, amb la qual cosa em veig

forçada a una situació que em pareix absolutament fora de lloc,

i vull que quedi constància perquè crec que s’ha forçat una

situació que jo no consider que estigui dins l’articulat que ha

llegit el lletrat, perquè no tenia res a veure el tema de ports amb

el tema de l’esmena que el nostre grup havia presentat, amb la

qual cosa he de dir que hi ha una certa indefensió de cara a qui

ha presentat l’esmena en temps i forma, però la retir només per

aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò així ja no hi ha cap dubte que no es pot

acceptar la transacció. De totes maneres nosaltres estam

assessorats, no ens inventam...

(Remor de veus)

...aquesta mesa no s’inventa res. El que ha llegit l’article el

lletrat és en el que nosaltres ens hem basat.

Molt bé. Primer de tot, idò, una volta ja acabat el debat

d’aquestes esmenes passarem a la votació separada de les

esmenes 432, 433, 434... Ah!, perdó, perdó, sí, la 432 s’ha

retirat. Passarem a la 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441 i

442; la 440 també està...

(Conversa inaudible)

Sí, sí, i dels articles esmentats. Ja, jo ara les deia en conjunt

per donar constància que es retiràs la 432 i la 440.

Passam a votació de... Estam votant.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, no, bàsicament perquè..., li hem ofert a la portaveu

d’Esquerra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

...d’Esquerra Unida i Els Verds que l’esmena 435/05,

capítol 3, article 10, que acceptaríem la primera part de

l’esmena sempre que aquesta esmena fossin dues. Tampoc no

ha dit a veure si realment accepta la nostra proposta o no

l’accepta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. President. Bé, vegem, jo quan he fet la meva

intervenció era per posicionar-me respecte al problema que hi

havia referit al fet que s’havia introduït dins l’article 3 una

esmena no coneguda prèviament, i per tant jo he intervingut. Jo

entenc, no sé si m’equivoc, que jo ara tenc una petita

intervenció, no sé si de 5 minuts, per posicionar-me sobre les

consideracions que han fet els distints grups, que han fet una

sèrie de plantejaments respecte a distintes esmenes, i vull

demanar a veure si tenc aquesta possibilitat o no, perquè

precisament volia comentar totes aquestes petites qüestions,

perquè la meva intervenció -torn a repetir- ha estat en funció

d’una esmena introduïda en el darrer moment.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Sra. Rosselló, té raó. Aquesta presidència li dóna la paraula

per un temps de 3 o 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc he de dir que,

tot i que després ha estat una qüestió que ja no és així, jo

hagués acceptat allò de l’addició de l’article 3 perquè creia que

evidentment era positiva i per tant..., però ara ja llevam aquesta

opció.

Respecte al que s’ha demanat de l’article 10, de separació

de votació, evidentment jo no tenc cap tipus d’inconvenient,

amb la qual cosa..., venc a dir que no tenc cap problema amb

el fet que es pugui fer una votació per separat.

I molt breument faré referències a distints comentaris que

s’han fet respecte a aquests punts, i només diré dues coses.

Primera: l’article 7 jo crec que precisament és un bessó

importantíssim d’aquesta llei perquè és el que aclareix o és un

dels aspectes bàsics de com es pot eliminar o, com a mínim,

disminuir la contaminació lumínica, i per tant no estaríem

d’acord amb el que ha exposat el portaveu del Partit Socialista

perquè, com dic, creim que és un element important i sobretot

entenem que la nostra esmena allò que pretén és que no ho

deixi a un criteri obert sinó que ho deixi a un criteri tancat,

sobretot perquè creim que té un benefici, un benefici per a tots

i que tampoc no suposa cap tipus de problema excessiu.

I respecte a tota la bateria, o el que són les esmenes que

hem presentat a tot allò que fa referència a temes

competencials, he de dir que és evident que a nosaltres ens

sembla beníssim que els consells insulars tenguin més

competències, i s’hauria d’entrar dins un debat competencial

important en temes de medi ambient. El que no acabam

d’entendre és que s’exclogui l’administració que té que té

competències exclusives en temes ambientals d’una llei que al

nostre entendre no és exclusivament urbanística, sinó que

també té un element ambiental de primera magnitud, amb la

qual cosa no podem entendre que fins i tot a la llei actual que

hi ha en aquest moment no es tengui en compte aquesta

colAlaboració i aquesta feina conjunta, perquè al nostre parer

crearà més problemes que avantatges, i per això lamentam que

no se’ns doni suport, però com a mínim volia fer referència a

aquests dos punts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Si hi ha qualque grup que vulgui l’ús

de la paraula aquesta presidència també la hi donarà. Molt bé.

Passarem, idò, a la votació de les esmenes 432... Ai!, perdó,

és que no me’n recordava. 433 i 435, la a) i la b). És a dir, que

votaríem la 433, idò, primer.

Vots a favor? Vots a favor de la 433, de l’esmena 433?

M’han de perdonar perquè ho tenia agrupat, i ara ho he hagut

de separar.

Votació de l’esmena número 433. Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 1, d’Esquerra Unida i Els Verds; vots en

contra, 10, del Grup Parlamentari Popular i del Grup Mixt;

abstencions, 2..., perdó, 3, 3 abstencions.

EL SR. LLETRAT:

1 a favor, 10 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a la votació de l’article 3... Perdó, perdó,

votació de l’article 6. Vots a favor?

EL SR. LLETRAT:

3 i 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perquè el 3 fa referència a l’esmena 432, que s’ha

retirat. Per tant...

EL SR. LLETRAT:

S’ha retirat. S’ha de votar primer l’article 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdó, sí, sí, té raó, té raó. L’article 3.

EL SR. LLETRAT:

La forma de votació, presidenta, si em permet, el programa

així com l’havíem fet era: la votació de les esmenes, la votació

dels articles esmenats i després la votació de tots els articles

que no hi havia esmenats. Per tant en aquest moment és, primer

de tot l’article esmenat, que no obstant això s’ha retirat

l’esmena, que és l’article 3; després l’article 6 i llavors l’article

10.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però mantenim la votació de l’article 3.

EL SR. LLETRAT:

Com vostè vulgui, però el seguiment està fet d’aquesta

manera. Era perquè hi havia votació distinta per part dels grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Clar. Votam l’article 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:



368 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 19 / 9 de març del 2005 

 

11 a favor i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo compt 10 vots a favor, i 4 abstencions.

A l’article 6, vots a favor? 10.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

10 a favor, 4 abstencions.

Article 10, amb l’esmena...

EL SR. LLETRAT:

Primer s’ha de votar l’esmena 435, apartat a) i apartat b).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la 34 ve després. És que aquestes, com que estaven

agrupades, aquí les teníem agrupades per a la votació anterior;

per tant ara, a l’haver separat les tres esmenes, ens queda

votació separada de totes. Per tant ara votam l’esmena número

435/05.

Per separat, 435/05 a). Unanimitat.

I la b), 435 b). Vots a favor? 1

Vots en contra? 10.

Abstencions? 3.

I ara passam a votar l’article 10. Vots a favor? 10.

Vots en contra? No n’hi ha?

Abstencions? 4.

Votació de l’esmena número 434. Vots a favor? 2.

Vots en contra? 12.

Abstencions? Cap.

Votació de l’article 7. Vots a favor? Sí, és el que fa

referència a aquesta esmena. Votació de l’article 7.

Unanimitat? No. Perdó, 12, 12 a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

Votació de les esmenes 436, 437, 439 i 442. Vots a favor?

La 40 està retirada.

(Conversa inaudible)

Ah, sí, 436, 437, 439 i 442. La 38 va a part, sí.

Vots a favor d’aquestes quatre esmenes?, perquè la 440

l’havia retirada. 1.

Vots en contra? 13 vots i cap abstenció.

Ara passam, idò, a votar els articles 14 i 25, la disposició

addicional primera i la disposició transitòria tercera.

Vots a favor? 13.

Vots en contra? 1. Cap abstenció.

Votació de l’esmena número 438/05. Vots a favor? 1

Vots en contra? 12.

Abstencions? 1.

Votació de l’article 15. Vots a favor? 12.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 1.

Votació de l’esmena 441/05. Vots a favor? 4.

Vots en contra? 10.

Votació de la disposició addicional quarta. Vots a favor?

10.

Vots en contra? 2.

Abstencions?

Sí, sí, repetim la votació. Votació de la disposició

addicional quarta; saben a què fa referència, no?

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 

Abstencions? 5.

Finalment es votaran els articles als quals no s’han presentat

esmenes. 

Es votarà conjuntament el títol de la proposició de llei i els

articles 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25..., 26, perdó; les disposicions addicionals segona,

tercera, cinquena, sisena i setena; les disposicions transitòries

primera i segona; la disposició final i l’exposició de motius de

l’informe de ponència.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei

RGE núm. 5180/04, de protecció del medi nocturn de les Illes

Balears.
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Així mateix se’ls recorda que d’acord amb l’establert a

l’article 120 del Reglament de la Cambra els grups

parlamentaris, dins les 48 hores següents a la data d’acabament

del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de la

Cambra, hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes

que, havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats

al dictamen, pretenguin de defensar en el ple.

Res més. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no

havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Gràcies i bona nit.
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