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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, començam la sessió. En primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Rosa Estarás.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Jo en nom de Joana Barceló.

EL SR. BONET I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Cap més substitució? 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2004/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències en matèria de promoció i ordenació turística
als consells insulars.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2005/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències en matèria de transport terrestre als consells
insulars.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en la Proposició no de llei RGE núm. 2004, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al traspàs de les competències en
matèria de promoció i ordenació turística. Té la paraula el Sr.
Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Abans de començar demanaríem, si és
possible, agrupar el debat de les dues proposicions no de llei
que conformen l’ordre del dia d’avui, atès que tenen una
temàtica molt semblant, i deixaríem després la votació separada
si és que els grups ho demanassin, si és que la Presidència ho
estima oportú.

LA SRA. PRESIDENTA:

La proposta del Grup Parlamentari Popular és fer un únic
debat de les dues proposicions no de llei, tots els portaveus crec
que hi estan d’acord, i la Presidència, que crec que és la que ha
de decidir, també està d’acord que sigui un únic debat.

Per tant, per defensar les dues proposicions no de llei, té la
paraula per un temps de deu minuts, tot i que serem generosos
amb el temps, ja que acumulam els dos debats, el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, crec
que el temps serà suficient perquè es tracta d’unes proposicions
no de llei bastant clares, bastant senzilles i que, per altra banda,
tots els grups parlamentaris coneixen perfectament. 

L’aprovació recent de la reforma de l’Estatut d’Autonomia
a les Illes Balears va voler donar un impuls encara més decidit
a la segona descentralització, és a dir, a aquella que va des del
Govern de les Illes Balears cap als distints consells insulars. De
fet, l’article 70 de l’Estatut preveu els mecanismes i també les
competències que a partir d’aquests moments han de ser
traspassades amb caràcter immediat als consells insulars.
Voldria afegir que, a més d’aquest mandat estatutari que crec
que seria suficient per donar compliment immediat a aquestes
exigències, hi ha també el compromís escrit i signat per tots els
partits polítics que avui conformen el Govern de les Illes
Balears, pacte, on es parla també d’aquest traspàs de
competències, d’aquesta descentralització del Govern cap als
consells insulars. I també voldria fer referència als distints
discursos d’investidura dels distints presidents dels consells
insulars, on també es reafirma aquest compromís, aquesta
exigència, aquesta reivindicació de dotar els consells insulars
de les competències que l’Estatut qualifica com a pròpies.

En aquest sentit, pel que fa a promoció i ordenació turística,
cal dir en primer lloc que l’ordenació turística ja va ser
transferida el 1997 als consells insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera, i queda pendent per als quatre consells, per a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la transferència de
les competències en promoció turística. 

I pel que fa referència també al transport terrestre, vull
comentar que l’any 2008 va ser transferida aquesta
competència als consells de Menorca, d’Eivissa i Formentera,
i queda pendent la transferència al Consell Insular de Mallorca.

De tot això voldria extreure una altra conclusió, i és que
almenys pel que fa referència a l’ordenació turística i al
transport terrestre, estam en una situació de desigualtat entre
distints consells insulars, entre els consells de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, que hauria de ser resolta com
més aviat millor.

Nosaltres, com a grup parlamentari, hem fixar aquí una
data, dia 1 de gener del 2008, per dos motius bàsics: primer
perquè entenem que hem de fer coincidir els anys naturals amb
els exercicis pressupostaris i que, per tant, els traspassos de les
competències sempre duen una major simplicitat si
coincideixen amb aquestes dates de començament d’any, a
l’hora de confeccionar pressuposts, a l’hora que les distintes
institucions puguin elaborar les seves previsions
pressupostàries amb les majors facilitats possibles; i, per altra
banda, perquè entenem que parlam d’unes competències, tant
les competències en promoció i ordenació turística, com les
competències en transport terrestre, que requereixen de molt
poc esforç, de molt poca feina, coneixem perfectament quin és
el contingut tant d’unes competències com de les altres, i creim
que el termini de dia 1 de gener del 2008 és un termini més que
suficient.
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Avui, com deia al principi, i segons tenguérem coneixement
en un recent debat al Consell de Mallorca, sembla que no hi ha
discussió que les competències són ja competències pròpies i,
per tant, competències residenciades als consells insulars, per
tant l’únic que s’ha de fer és el traspàs immediat, efectiu dels
recursos humans, dels recursos materials i dels recursos
econòmics que comporten aquestes competències a cadascun
dels consells insulars. Creim que un simple decret del Consell
de Govern, valorant aquests recursos humans, materials i
econòmics, basta, és suficient per donar per acomplit aquest
mandat estatutari, i creim que tres mesos que és el que resta
d’aquí a dia 1 de gener del 2008, és temps més que suficient
perquè es puguin posar d’acord les distintes institucions en la
valoració d’aquestes competències.

Per la nostra banda res més, es tracta senzillament de
demostrar en fets i no només en paraules que creim l’Estatut,
que realment el que deim, quan arribam a les institucions, el
que deim en els discursos d’investidura, després ve acompanyat
dels fets. Veurem, amb el temps, veurem amb aquesta votació
d’aquí un moment, si realment per damunt de l’Estatut avui hi
ha exigències de partits polítics, cosa que creim que seria,
certament, lamentable perquè creim que per damunt de l’Estatut
no hi pot haver exigències ni interessos partidistes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Mixt, qui vol intervenir? Dividim el temps,
el Sr. Mayans té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Compartirem la intervenció. L’Estatut vell a l’article 39 ho
deixava d’una manera potser clara, però els matisos no eren del
tot clars, deia “foment i promoció del turisme, ordenació del
turisme dins el seu àmbit territorial”; l’avanç que es va fer amb
el nou estatut que es va posar, com bé diu la proposició, dins
l’article 70, diu textualment i específicament “informació
turística, ordenació i promoció turística”, per tant no deixa cap
dubte ni cap matís interpretatiu.

Tots sabem que la promoció, i qui m’ha precedit, el
portaveu del PP, potser més que ningú, és una eina molt
important, és una eina que permet individualitzar,
particularitzar un destí, és a dir, adornar un destí, sempre dins
l’àmbit de les Illes Balears es permet afegir aquest plus de
diferenciació que el turisme molts vegades cerca. És evident
que tot això ha de ser dins un àmbit territorial que són les Illes
Balears, hem de fer front comú davant els nous mercats, però
dins aquesta promoció conjunta sí que s’ha de permetre que
cada illa es diferenciï quant a promoció i quant a poder oferir
els seus atractius. Per tant, si això es té a nivell legal com a
promoció, com a competència pròpia de consell, evidentment
es pot fer a nivell legal i a nivell efectiu.

També es permet amb aquesta competència pròpia fer
campanyes particulars que es detecti que qualsevol sector,
qualsevol destí està interessat a acudir a una illa en particular
i es puguin fer campanyes concretes en aquell destí on hi ha
turisme interessat a acudir a l’illa particular. També és evident

que l’ordenació, com bé s’ha apuntat, ja és dels consells
insulars, és una competència que ja s’exerceix i que per ara ha
funcionat molt bé.

Els consells evidentment, encara que llavors es passi a la
votació i que s’aprovi aquesta proposició no de llei, i el Govern
la vulgui fer complir, el consell insular pertinent l’ha de voler
acceptar, i és evident que això haurà de ser un anunci dins la
comissió pertinent, la Comissió Mixta on el consell haurà
d’acceptar la competència, hauran de negociar el personal, els
recursos econòmics, de tot tipus que venguin inherents a
aquesta competència i tractar d’arribar a un acord, si es pot
arribar a l’acord pel gener, benvingut sigui, crec que aquesta
competència moltíssimes vegades se n’ha parlat, moltíssimes
vegades s’ha parlat dels beneficis que comportarà aquesta
competència cap als consells insulars i, per tant, en aquest cas,
l’Agrupació Independent que represent donarà suport a la
proposició.

Referent a la segona, ja que s’han ajuntat els debats, aquesta
és una competència que ja exerceix l’antic consell insular
d’Eivissa i Formentera, està pendent de veure quina exercirà el
Consell de Formentera, evidentment la continuarà exercint,
com no pot ser d’altra manera el Consell d’Eivissa, i jo crec
que permet també controlar el sistema de transport, el model de
transport dins cada illa, parlam de transport terrestre,
evidentment, i permet també prendre noves iniciatives en
funció de la demanda que es detecti, estic parlant, per exemple,
d'autobusos a la demanda que s’han instaurat moltíssimes línies
a Eivissa i a Formentera, de noves llicències de taxis, siguin
temporals o d’un altre tipus, i també de controlar les possibles
infraccions, per no esmentar també el desenvolupament del Pla
sectorial de transports. Per tant, és una competència que permet
solucionar molts de problemes allí on són, on es detecten, i
l’organisme que els pot solucionar és l’organisme més pròxim
que, en aquest cas, és el consell. Per tant, també donaré suport
a aquesta proposició, amb l’especificitat que he esmentat abans,
evidentment això representa una negociació entre els consells
i el Govern i que aquesta negociació vagi a bon port d’aquí al
gener quant a recursos, mitjans personals i infraestructures.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. En primer lloc, crec que hauríem de tenir en
compte que som una comunitat autònoma amb unes
característiques una mica especials condicionades pel fet que
som quatre illes i que, encara que alguna campanya va intentar
anulAlar aquestes fronteres, continuen existint. Ho dic en el
sentit que fa poc que hem passat ja aquests cent dies de govern
i que, per tant, encara duim molt poc temps de legislatura,
juntament amb això, cada institució té el seu ritme i les seves
característiques, per tant consider que des d’aquest parlament
imposar un determinat ritme institucional a unes institucions
que funcionen a unes altres velocitats pot ser una mica
complicat. Per això, els traspassos de competències s’han de fer
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bé, en condicions i de vegades val més tardar una mica més i
que quedin com pertoca que no fer-ho a corre-cuita empesos
per aquest parlament.

Entenem, per tant, que el ritme l’ha d’anar marcant el
Govern de les Illes Balears juntament amb cadascun dels
consells insulars, i arribar a aquests acords. Com a fet
favorable, entenem que el traspàs d’aquestes competències
permetria al mateix temps revisar aquelles que varen ser
transferides als consells insulars a les illes anomenades menors
i que varen ser transferides d’una manera tan esquifida que no
permeten desenvolupar eficientment, per exemple, una política
de transports, no permet de cada manera dur endavant plans
directors insulars de transport amb les condicions que caldrien
per a aquestes illes. Per tant, organitzar la qüestió de la
mobilitat és una cosa de primer ordre sobretot per a l’illa
d’Eivissa.

Com a valoració positiva d’aquest traspàs és que permet
revisar aquestes transferències que es varen fer al seu moment
als consells de Menorca i d’Eivissa, com a fet positiu.

Sí que votaríem a favor d’aquestes proposicions no de llei,
sempre i quan, però, es respecti el temps, aquest temps
important que han de marcar el Govern i els diferents consells
insulars. Votaríem a favor de les proposicions no de llei sempre
que es retiràs la data d’1 de gener del 2008 i es deixàs
d’aquesta manera que Govern i consells insulars poguessin
marcar el seu temps.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Jo vull dir que la veritat és que quan vaig llegir per
primera vegada aquestes proposicions no de llei, les dues que
discutim avui i les que vindran del Partit Popular, em vaig
queda, sincerament, una mica perplex. No pel que es pretenia,
que hi estic absolutament d’acord, sinó per com es pretenia. De
fet, tenc en aquest mateix moment mots dubtes que qui va
redactar aquestes proposicions no de llei s’hagués llegit a fons
l’Estatut, estic convençut que no va ser el Sr. Flaquer, perquè
supòs que ell sí que se l’ha llegit.

Per què dic açò? Perquè si bé és cert que a l’exposició de
motius s’invoca l’article 70 de l’estatut, després en els punts
que votarem, que són en definitiva la substància de les
proposicions no de llei, no tenen en compte l’article 70 de
l’Estatut. Segons aquests punts i segons l’explicació que ens ha
fet aquí el Sr. Flaquer, talment semblaria que el decret o decrets
de traspàs de competències als consells insulars fossin una
decisió unilateral del Govern de les Illes Balears, i no és així.
El Govern de les Illes Balears, segons l’Estatut, per fer aquest
traspàs prèviament ha d’haver acordat el contingut amb els
consells insulars. Així ho diu l’article 70, el paràgraf final, que
diu textualment que transferiran als consells les competències

pròpies “mitjançant decret de traspàs acordat en Comissió
Mixta de Transferències”.

És a dir que el traspàs no depèn exclusivament d’una
decisió del Govern de les Illes Balears, cal un previ acord dels
consells insulars. I per açò calen unes passes concretes, cal la
constitució de la Comissió Mixta o comissions mixtes, cal
definir la negociació de l’àmbit de traspàs, perquè no es
traspassa la competència, açò és cert, no es traspassa la
competència, aquí hi ha sempre una confusió entre
transferència i traspàs, la competència ja la tenen els consells
insulars, l’únic que han d’acordar, per rallar clar, els doblers,
el personal i els immobles i infraestructures que seran
titularitat, a partir d’ara, dels consells. I després un calendari
d’aplicació, perquè tot traspàs necessita un calendari
d’aplicació, no e's una cosa immediata.

Per tant, jo veig aquí una certa confusió entre aquesta
immediatesa que se’ns vol plantejar. Però, a més a més, aquesta
proposició no de llei del Partit Popular invoca la disposició
addicional cinquena com a base per a aquest traspàs. Diu: “atès
el que disposa la disposició addicional cinquena de l’Estatut,
quant al traspàs de les competències als consells insulars”, i és
que la disposició addicional cinquena no té res a veure amb el
traspàs de competències als consells, simplement és una
fórmula genèrica dient que els consells tindran autonomia
financera, però quant als mecanismes de traspàs, no té
absolutament res a veure. Per tant o hi ha hagut un error o una
confusió del redactor, però si es dubta es crea un embolic
innecessari.

He de dir, i açò que quedi molt clar, que des del nostre grup
parlamentari i el grup parlamentari a l’anterior legislatura ha
defensat sempre màximes competències per als consells
insulars, i jo com a membre de la ponència vaig fer propostes
en aquest sentit, defensant també la màxima rapidesa amb
aquest traspàs, però segons el model de l’Estatut. De fet, el
model de l’Estatut ja s’ha posat en marxa i a través de la
Conferència de Presidents s’ha creat la comissió mixta
pertinent on en una sèrie de punts, diu que s’ha creat la
Comissió Mixta entre Govern i consells insulars, els membres
que hi formaran part, 18 vocals, la representació de cadascun
dels consells insulars, i ara hem de posar damunt la taula tota
la concreció de cadascuna de les competències que han de ser
transferides, però aquí hi ha un error de base, també, que es
parteix en l’equiparació de transferència i traspàs, que el
consell de Menorca i el d’Eivissa tenguin, per exemple,
transferida promoció turística, no vol dir que amb el decret de
traspàs no se li hagin d’afegir competències en promoció
turística que ara són al Govern. Per tant, és bastant més
complex del que ens ha plantejat el Sr. Flaquer.

Però com que jo amb la filosofia de fons que se’ns planteja
aquí, i estic d’acord que és la màxima urgència, jo li demanaria
que deixés fer el procés, que no és un procés senzill per molt
que ell ho hagi volgut simplificar, no és una decisió del
Govern, és una negociació amb els consells i que, encara que
siguin del mateix color polític, són institucions diferents que
cadascuna té el seu ritme, les seves reivindicacions, i serà un
procés que jo esper ràpid, però sens dubte no tenc ni la
capacitat ni la gosadia de posar-hi un termini, per tant jo crec
que aquí el que és substancial és que aquest parlament insti el
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Govern de les Illes Balears que amb la màxima urgència faci
tot el possible per aconseguir aquest acord que possibiliti el
posterior decret de traspàs.

Per tant, faig una proposta al Sr. Flaquer, si vol tenir el
nostre vot favorable, i és que llevi la data de 1r de gener del
2008 i simplement afegeixi, com una voluntat política d’aquest
parlament, “amb la màxima urgència possible”. Per quins
motius? Perquè no depèn del Govern de les Illes Balears, depèn
del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i, quan és
motiu de negociació, no sabem, no podem saber, no hem de
tenir la gosadia de pretendre saber, el procés i el ritme que
tindran aquestes negociacions. Jo crec que en la filosofia hi
estem tots d’acord . 

A més, vull recordar, ja per acabar, que la meva proposta,
la proposta del nostre grup parlamentari quant a la redacció de
l’Estatut era fixar a l’Estatut un termini per al traspàs immediat
i íntegre de totes les competències assenyalant que eren
personal, recursos i infraestructures. Qui s’hi va oposar en
aquell moment va ser el Partit Popular, així és, i estic segur que
els que eren membres de la ponència no m’ho negaran, perquè
em van dir en aquell moment que això era una gosadia,
precisament, que havia de ser una cosa amb cautela, amb
precaució, amb temps, amb serenitat. Totes aquestes cauteles,
precaucions ara sembla que s’han esfumat. Jo simplement
demanaria un poc de seny, sabem que s’aconseguirà, i jo
desitjo i faré tot el possible perquè sigui prest, ara el que no
pretenc és fixar una data, perquè fixar una data és simplement
tenir una intenció que no és precisament aconseguir el traspàs,
sinó poder dir que no s’ha aconseguit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Nosaltres parlarem de manera compartida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Jo parlaré sobre la primera proposició no de llei de les
competències en matèria de promoció i ordenació turística. En
primer lloc, volem celebrar que aquestes competències estiguin
en mans dels consells insulars, ja que pensam que són ells els
que poden conèixer millor la realitat econòmica del territori
que administren. Tots sabem que un dels principals objectius a
nivell turístic marcat per totes les administracions de la nostra
comunitat autònoma són els de la promoció turística de
cadascuna de les nostres illes de manera individual i particular.
El traspàs de competències és un tema molt seriós com perquè
es faci d’una forma apressada i posant terminis, aquest traspàs,
pensam que s’ha de fer amb totes les garanties i quantificant bé
tots els recursos econòmics de personal i materials que tenen,

tal com ha explicat el Sr. Riudavets, que crec que ho ha fet de
manera clara i explícita.

Per la nostra banda, rellegint una vegada més l’article 70 de
l’Estatut, veim que no estableix cap termini concret, per tant
pensam que hem de deixar fer feina les nostres administracions,
tant el Govern com els consells, perquè facin un traspàs eficient
i eficaç i amb totes les garanties.

És per això que nosaltres si es lleva el termini d’1 de gener,
hi estaríem d’acord, però si no, no.

Gràcies.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí. Gràcies. No he de repetir el que ha dit la meva
companya i fins i tot el que ha dit el Sr. Riudavets, amb el qual
crec que estem bastant d’acord, però diré que m’estranya que
es dugui això aquí com una espècie d’acte de fe sobre el que
diu l’Estatut quan tots el vam votar, tots hi estem d’acord, són
competències que ja són dels consells, a l’Estatut explica com
s’ha de fer, i l’únic que hem de fer és fer-ho. Per tant, això no
té cap dubte en aquesta sala ni en aquest parlament.

A nosaltres ens estranya, de totes maneres, la conversió
ràpida que ha fet el Partit Popular respecte que els consells
hagin de tenir competències, perquè fins ara el que es coneixia
del Partit Popular era una tremenda cautela i una gran lentitud
quant als traspassos de competències, només vull recordar que
la passada legislatura va necessitar quatre anys per traspassar
joventut, quatre anys per traspassar joventut, una competència
que jo crec que no era tan complexa com la promoció turística
o com el transport terrestre, era una competència molt més
simple. Ara resulta que perquè els que governen són uns altres,
hem d’anar molt de veres, ha de ser qüestió de mesos, de dies,
i tot ha d’estar aclarit.

Nosaltres, com ja hem dit altres vegades, estem molt
contents que el Partit Popular s’apunti a aquesta conversió que
les transferències s’han de fer, que els consells han de tenir
moltes competències, estem molt satisfets, però no entrarem en
el joc d’aquesta frissor tan sobtada que els ha agafat. Entenem
que el que diu l’Estatut es que es farà una comissió mixta de
transferència, que és el que s’ha de fer, volem que el Govern
abordi aquest problema des del primer moment i abordi
aquestes transferències amb diligència, volem que ho faci amb
la màxima celeritat possible, i, per tant, volem, és el nostre
desig com a grup, i jo crec que els altres grups també així ho
volen, que aquesta competència sigui traspassada en aquesta
legislatura, aquestes i d’altres, perquè n’hi ha d’altres dins el
llistat que diu l’Estatut, de les quals supòs que el Partit Popular
ens incitarà que les facem dia 1 de gener en els propers dies;
m’imagín que açò serà una espècie de degoteig que anirà durant
els propers dies un poc per deixar clar que ells són molt
autonomistes en aquest aspecte i que també volen que els
consells insulars tenguin competències quan, també ho hem de
recordar, Menorca, per exemple, transport terrestre el tenim des
de fa quatre anys, no sé perquè el Consell de Mallorca no l’ha
de tenir, no vaig sentir a dir al Govern del Partit Popular durant
aquests quatre anys que açò fos una prioritat i una cosa que
s’hagués de resoldre molt ràpidament. També he d’afegir que
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a més que Menorca ha tingut durant aquests quatre anys la
competència en transports, des del Govern del Partit Popular
tot van ser pegues per fer efectius els acords que s’havien pres
respecte del pagament de les quantitats que hi havia estipulades
a un conveni que venia afegit a la competència i que a hores
d’ara ha hagut de ser aquest govern qui ha autoritzat el
pagament d’aquests diners, durant quatre anys al Consell
Insular de Mallorca han arribat a deure un milió d’euros, i
disculpin que parli en primer persona, però dóna la casualitat
que jo estava en aquella institució durant els darrers quatre
anys.

Per tant, com ha dit la meva companya, estem d’acord amb
el fons, no en la forma, estem disposats a acceptar la proposició
no de llei sempre i quan es tregui el termini del 1r de gener de
l’any 2008. En cas contrari, haurem de votar en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria, en primer lloc,
agrair el to de tots els grups parlamentaris que han intervengut,
i de manera molt especial, excepte el darrer torn d’intervenció,
que no s’hagi entrat en temes de passat, perquè jo voldria fer
veure al portaveu del Grup Parlamentari Socialista que la
història d’aquesta comunitat autònoma és llarga, i que historials
i episodis d’incompliment quant als traspassos de les
competències és possible que estiguin damunt l’esquena del
Partit Popular, però també damunt la del seu partit polític. Li he
de recordar que de l’any 99 a l’any 2003, vostès varen
governar, varen governar les institucions principals d’aquestes
illes, i tampoc no varen materialitzar el traspàs d’aquestes
competències a què ens estem referint ara i tenien un president
del Partit Socialista al Govern i una presidenta del Partit
Socialista al Consell de Menorca. Per tant, jo li pregaria, de la
mateixa manera que han fet la resta de portaveus i els ho vull
agrair especialment, que avui no parlem de passat, avui parlem
de present i de futur, i parlem de l’Estatut que tenim.

Efectivament, nosaltres sabem molt bé el que diu l’article
70 de l’Estatut, Sr. Riudavets, i l’article 70 de l’Estatut deixa
ben clar que qui ha de traspassar és el Govern amb un decret,
que hi ha una feina prèvia, naturalment, de consens, de diàleg,
de comissió mixta, tot el que vostè vulgui, aquesta feina prèvia
la coneixem, és que si no hi hagués aquesta feina prèvia, el
decret es podria aprovar divendres al Consell de Govern, però
precisament perquè sabem que hi ha la necessitat d’una feina
prèvia, posam un termini.

I nosaltres no ens volem tancar amb aquest termini. Jo veig,
he pogut escoltar els distints portaveus, que per ventura el
problema és el termini. Ahir, la diputada del Grup Mixt, la Sra.
Marián Suárez deia que el tema dels terminis era un tema
essencial, molt important, que no es poden posar molt curts
perquè evidencien la voluntat del grup que presenta la proposta
de fer manifest l’incompliment del Govern, però que els

terminis són importants perquè suposen un mecanisme de
control, de fixar un calendari i, en definitiva, de poder
continuar vigilant l’acció del Govern.

En aquest sentit, jo els proposaria una esmena, una esmena
intermèdia respecte de la que vostès em suggereixen que seria
la de retardar la data de dia 1 de gener del 2008 a dia 1 de
gener del 2009. Jo crec que qualsevol persona que coneix el
mecanisme de transferència de competències, qualsevol
persona que coneix el contingut de les competències en matèria
de transport terrestre i de promoció i ordenació turística, coneix
perfectament que quinze mesos és un termini més que suficient
perquè es pugui fer tota aquesta feina de comissió mixta, de
diàleg, de consens, a la qual feia referència el Sr. Riudavets,
naturalment pressuposant que vostès facin feina, des del
Govern i des de les institucions. Creim que quinze mesos és un
temps més que suficient.

Per tant, l’esmena que plantejaríem i que per tant arribaria
a terreny intermedi entre el que vostès demanen i el que
nosaltres demanam, però que almenys suposi qualque tipus de
plasmació, de voluntat real i efectiva de donar compliment al
mandat estatutari, és la de canviar la data de dia 1 de gener del
2008 per la data de dia 1 de gener del 2009. Amb aquest
exercici que feim de transacció i de renúncia quant a aquesta
configuració inicial de la proposició no de llei, crec que tots
ens hi podem sentir còmodes, tots els que creim en l’Estatut ens
hi podem sentir còmodes, perquè ja els dic que el temps és més
que suficient, el temps basta sobradament perquè es pugui
valorar, perquè es pugui concretar tota aquesta feina de la
comissió mixta, i és un temps que ens permetrà, si vostès
accepten aquesta transacció, en el cas que l’acceptin, ens
permetrà a nosaltres no haver de malpensar, com haguéssim
pogut malpensar, com he dit al principi, que l’Estatut, que és la
norma fonamental que regula la convivència, juntament amb la
Constitució Espanyola, en aquesta comunitat autònoma, que
l’Estatut queda lamentablement supeditat als interessos de
determinats partits polítics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. La presidència entén que els
diferents grups parlamentaris havien proposat una esmena de
supressió dels terminis i el Partit Popular proposa una esmena
dins la seva proposició no de llei, per tant les proposicions no
de llei que quedam discutint són les mateixes que havia
presentat, però amb el termini d’1 de gener del 2009, les que
s’han de votar.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, jo entenc que la proposició no de llei que s’ha de votar,
per la nostra banda, és amb el termini d’1 de gener del 2009.
L’altra no, perquè no acceptam les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Riudavets?
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo demanaria un parell de minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix bé, suspenem la comissió per cinc minuts,
perquè els grups parlamentaris puguin discutir.

LA SRA. PRESIDENTA:

... d’aquesta comissió. El Sr. Ribalaiga té la paraula per
explicar la situació.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, nosaltres, la darrera proposta que ha fet el Partit Popular
sobre que el text digui en lloc d’1 de gener del 2008, 1 de gener
del 2009; nosaltres faríem una contraproposta a açò que és que
el text digui: “a la major brevetat possible”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. El Sr. Flaquer té la paraula per
decidir si accepta aquesta proposta.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No acceptarem aquesta, jo
crec que queda manifestament clar que no hi ha aquesta
voluntat d’acomplir el que mana l’Estatut. Nosaltres tendrem
ocasió i els diputats tendran ocasió de votar aquesta data de dia
1 de gener del 2009, perquè ja anunciam que esmenarem la
resta de proposicions no de llei a comissió i la proposició no de
llei que hi ha presentada a plenari, amb data de dia 1 de gener
del 2009, perquè, efectivament, es pugui demostrar si es creu
o no es creu en l’Estatut o, si pel contrari, s’està en mans d’un
determinat grup polític en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Idò, si és així, passaríem a votar
les dues proposicions no de llei, entenc que les podem votar
totes dues juntes amb el termini d’1 de gener del 2008.

Vots a favor de les propostes?

Vots en contra de les propostes?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades les dues proposicions no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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