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EL SR. PRESIDENT:

..en absència de la Presidenta que no podia ser avui aquí,
m’ha demanat que presidís aquesta sessió.

Començam per tant i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions?

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, Santiago Tadeo substitueix Assumpta Vinent.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en les
preguntes RGE núm. 2483, 2484, 2485 i 2486/08.

I.1) Pregunta RGE núm. 2483/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (II).

I.2) Pregunta RGE núm. 2484/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (III).

I.3) Pregunta RGE núm. 2485/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (IV).

I.4) Pregunta RGE núm. 2486/08, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi
rural (V).

Els inform que el Govern de les Illes Balears ha solAlicitat
mitjançant l’escrit RGE núm. 3530/08 de dia 18 d’abril,
l’ajornament de les esmentades preguntes, atès que la consellera
d’Interior no pot assistir a la sessió d’avui per haver
d’encapçalar l’operatiu del simulacre de la Unitat Militar
d’Emergències.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 2318/08 i
3030/08. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2318/08, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a protecció
d'animals.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2318/08 del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina i relativa a protecció
d’animals té la paraula l’Hble. Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és una proposició no de llei bastant simple i per tant, requereix
una explicació breu. Les Illes Balears varen ser capdavanteres
en la promulgació i aprovació d’una llei, la Llei 1/1992 per a
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà. Aquesta llei
amb el procés temporal s’ha anat implementant i ha anat
assolint els objectius que pretenia aconseguir. Tot i això, és
evident que hi ha parts d’aquesta llei que no s’han assolit
completament i voldríem primer de tot cridar l’atenció...

(Es produeix un tall de veu)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, continuï.

EL SR. MELIÀ I QUES:

La inexperiència del Sr. President ha perjudicat aquest
portaveu...
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(Algunes rialles)

No l’hauré de menester, però s’agraeix la generositat del Sr.
President.

Per tant, tenim una norma capdavantera que s’ha
implementat, no completament, però hi ha també una tasca
d’associacions relacionades amb el món dels animals que vénen
pressionant les administracions públiques perquè realment no es
produeixin casos d’abusos i de tractes rebutjables cap als
animals que viuen a l’entorn humà. En els darrers mesos s’han
produït casos que han passat a l’opinió pública i que han tengut
repercussió en els diaris sobre animals que estaven en unes
condicions molt lamentables i que els seus propietaris els tenien
en una situació que no es correspon amb els desitjos i objectius
de la normativa jurídica i molt concretament d’aquesta llei del
Parlament balear.

També en els darrers temps s’han produït casos
d’instalAlacions que acullen animals que no tenen totes les
autoritzacions i els permisos administratius que serien
necessaris. Aquesta manca de permisos repercuteix en els
animals perquè realment no es pot garantir que les instalAlacions
reuneixin totes les condicions de salubritat, seguretat,
tractament de residus que seria pertinent que estiguessin
garantides.

Bé, davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari Unió
Mallorquina considera pertinent que el Parlament insti el
Govern de les Illes Balears perquè adopti totes les polítiques
que siguin necessàries per assolir un major compliment
d’aquesta Llei 1/1992 i per tant, perquè el seu compliment sigui
òptim i total.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Esperança Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Entre nosaltres vull creure que la
majoria de persones que tenen animals de companyia o animals
domèstics els tracten d’una manera adequada, però no es fan les
lleis ni les normes per a aquells que els tenen com pertoca, sinó
per als que se salten el consens social. Per tant, entenc que
efectivament s’han de prendre les mesures necessàries per
assegurar que de manera generalitzada ens comportem com una
societat civilitzada també en aquest aspecte. Per tant, com
apunta el diputat d’Unió Mallorquina, efectivament no es tracta
només de no maltractar directament els animals, sinó també de
garantir que visquin en condicions adequades. El maltractament
es pot considerar per tant en un sentit ample. Un animal de
companyia, un animal domèstic ha de gaudir d’un lloc adequat
per viure, estar convenientment alimentat i gaudir d’un tracte
humà digne.

Per tots aquests motius donarem suport a aquesta proposició
no de llei presentada per Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré breu
en la meva intervenció i en primer lloc ja anunciï el nostre vot
favorable a aquesta proposició no de llei. Jo crec que per
defensar o per posicionar-se a favor d’aquesta proposta només
cal un poc de sentit comú. De fet, jo crec que tots els grups
coincidirem en açò, comptam amb una llei, llei capdavantera
com ha dit el diputat d’Unió Mallorquina, però no és una
garantia d’una efectiva i universal aplicació d’aquesta llei. Açò
és cert en tota la legislació i jo crec que en aquest cas encara ho
és més. 

Així la Llei 1/1992 estableix un seguit de disposicions
adreçades a la protecció dels animals i, de fet, a mi m’ha sorprès
perquè és una llei que arriba a moltíssimes concrecions, com
exemple arriba a fixar la llargària que ha de tenir la corda per
fermar un animal, un ca en aquest cas. Vull dir que és una llei
que concreta moltíssim. Aquesta mateixa llei també estableix un
règim d’infraccions i sancions per tot allò que s’ha de complir
segons l’articulat. I atorga la facultat inspectora i sancionadora
gairebé en exclusiva als ajuntaments, només si la infracció és
molt greu correspon la sanció a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca.

De fet, els municipis al llarg d’aquests anys han anat
publicant ordenances d’aplicació d’aquesta llei, però sens dubte
setze anys després de la seva aprovació encara hi ha molt de
camí per fer. I no crec que puguem culpar els ajuntaments que
no s’hagi arribat al màxim que tots desitjaríem, coneixent les
dificultats econòmiques i personals amb què compten els
nostres municipis gairebé en general. Jo crec que l’exposició de
motius que fa Unió Mallorquina en aquesta proposició no de llei
deixa clar per què és necessària la proposta final. Diu
textualment: “encara substitueixen conductes que són rebutjades
profundament per la societat balear”. En definitiva, aquestes
dues realitats fan necessària aquesta proposició. La primera, que
encara substitueixen conductes del maltractament animal, i la
segona, que aquestes són rebutjades per la societat balear. Per
tant, hem d’intentar que no es tornin repetir.

Res més, reiteram el nostre suport i creim que és oportuna
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la paraula l’Hble. Diputada Cristina Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
debat que proposa aquesta proposició no de llei tracta sobre una
matèria que per desgràcia no perd la seva vigència mai. El
maltractament dels animals que conviuen en el nostre entorn és
una notícia periodística que de tant en tant veim reflectida en els
mitjans de comunicació com una mostra de crueltat de l’espècia
humana que ens fa avergonyir. Notícies de granges d’animals
tancats, famèlics i maltractats físicament, notícies de baralles de
galls o de cans per fer apostes, notícies d’abandonament
d’animals de companyia, notícies de comerç d’animals sense les
mínimes condicions higienicosanitàries, notícies d’importació
d’animals exòtics, acostumats a la vida salvatge i que quan
deixen de fer gràcia són amollats a la seva sort, creant a més
greus problemes ambientals; són tant freqüents que fan
necessari aplicar tot el pes de la llei a la qual fa referència la
proposició no de llei i de la normativa derivada, d’entre la qual
jo destacaria les ordenances municipals.

És habitual també sentir les queixes de les associacions en
defensa dels animals sobre l’abandonament d’aquells més
propers a les famílies, com són els cans i els moixos. Uns
10.000 són abandonats cada any a les caneres o refugis de
Mallorca. És per açò que voldria des d’aquí tenir un
reconeixement al paper d’aquestes associacions que es
preocupen de les adopcions d’animals abandonats, del control
de moixos del carrer i dels animals ferits, i que també canalitzen
moltes de les denúncies de maltractaments o possessió negligent
d’animals.

A la nostra societat no podem permetre actes com els
assenyalats. Una societat avançada no pot admetre crueltat de
cap tipus i no es pot menysprear tampoc el punt de vista sanitari
amb les nostres relacions tan productives com de companyia
amb els animals. La regulació del transport, els escorxadors, el
control de malalties, de les condicions dels establiments
destinats a allotjament d’animals, etc., són aspectes importants
per a la salut que hem de tenir present i anar millorant. 

És per aquests motius que consideram molt pertinent aquesta
proposició no de llei, que proposa l’adopció de polítiques
tendents a una major aplicació de la Llei 1/1992, de protecció
dels animals que avui viuen a l’entorn humà i del reglament que
la desenvolupa, com és el Decret 56/1994 de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. I malgrat es pot argumentar que les lleis
estan fetes precisament per açò, perquè es compleixin i es facin
complir, no és més cert que de vegades també és necessari
realitzar campanyes de conscienciació o altres tipus
d’iniciatives que ajudin a tenir present problemàtiques reals i
greus com les que tenim ara damunt la taula. La Llei 1/1992, el
reglament de desenvolupament i les ordenances municipals, atès
que els ajuntaments tenen moltes competències en la matèria,
especifiquen els drets dels animals que viuen a l’entorn humà i
també els deures de les persones responsables de la seva
possessió, així com també el paper de l’administració en la seva
regulació. 

És per totes aquestes raons que el Grup Socialista votarà a
favor d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. En ares de la brevetat i els
companys m’ho agrairan, és evident que el nostre grup donarà
suport a aquesta proposició no de llei perquè és evident que no
es poden permetre més actes com els que hem viscut
darrerament en els successos d’Artà i d’altres llocs que ara aquí
no treurem.

Vull recordar unes paraules de Gandhi que deien: “Sostengo
que cuanto más indefensa es una criatura, más derecho tiene
a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre”.
I en el mateix sentit, la Declaració Universal dels Drets de
l’animal diu: “La cultura de un pueblo se mide por el trato que
da a los animales”. Nosaltres creim que efectivament tenim les
eines, la llei i el reglament que la desenvolupa, per a la defensa
de tots els animals i crec que en base a això, sí que demanaria
que aquesta llei es pugui aplicar, però que s’apliqui amb més
fermesa. A més a més, a part d’aquesta mateixa llei, apareix a
la disposició addicional segona, diu que per part del Govern es
promoguin campanyes publicitàries divulgant el contingut
d’aquesta llei entre escolars i la resta de ciutadans. També que
s’adoptin les mesures corresponents que fomentin el respecte als
animals i la seva defensa.

Repetesc, tenim l’eina i per tant el que hem de fer és utilitzar
aquests mitjans i conscienciar la societat que imatges com les
que vàrem veure darrerament no es tornin repetir. En aquest
sentit, és evident que el nostre vot serà de suport a aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Sí o no? Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Només per agrair el suport de tots els
grups parlamentaris i per desitjar que aquesta proposició no de
llei serveixi una miqueta per conscienciar de la responsabilitat
que implica tenir un animal a l’entorn humà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que es pot aprovar per unanimitat
aquesta proposició no de llei.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 23 d'abril del 2008 169

 

Queda aprovada la Proposició no de llei 2318/08.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3030/08, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei de
demarcació i planta judicial per a la creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
3030/08, del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, relativa a la
modificació de la Llei de demarcació i planta judicial per a la
creació d’un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera. S’hi ha presentat una esmena amb RGE núm.
3632/08 del Grup Parlamentari Socialista. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Josep Mayans per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Esperem que surti aprovada com
l’anterior proposició no de llei. Aquesta proposició no de llei ja
té història, només citant molt breument les vegades que s’ha
demanat, començant per l’Ajuntament de Formentera l’any 97,
en el Senat també l’any 97, en el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera el 97 i el 2004 per jo mateix, el 2005 per mi mateix,
en el Senat el juny del 2000. El jutge degà dels jutjats d’Eivissa,
aquesta dada és important, ho va demanar el febrer del 2002. En
el Senat el juny del 2004. En el Congrés el maig del 2005 i va
ser aprovada. I també en el Parlament balear per mi mateix
també el 5 de setembre del 2006 i que es va introduir una
esmena d’addició proposada pel Partit Socialista, allà on deia
que durant el 2006 es modificaria la Llei de demarcació i planta
judicial, que també es va aprovar en el Congrés i vaig introduir-
la perquè el PSOE així ho va voler i va quedar aprovada per
unanimitat. Per tant, jo crec que és un tema important i que s’ha
de citar.

S’estan negociant les transferències de justícia, aquest és un
tema que també s’ha de citar i per tant, no s’ha de perdre
l’oportunitat. I una altra dada important és que durant els darrers
deu anys, els assumptes civils i penals de l’illa d'Hierro, per
exemple, són la meitat que s’han donat a l’illa de Formentera.
Hierro evidentment té jutjat i Formentera no. És una dada més
que fonamenta la proposició no de llei. Per tant, és evident que
s’han de deixar de banda, o deixar en segon lloc el tema dels
paràmetres o requisits que marca la Llei de demarcació i planta
en referència a habitants i quilòmetres quadrats per tenir un
jutjat. Si tenguéssim sempre en compte aquests paràmetres és
evident que l’illa de Formentera no tendria les infraestructures
que ara té, començant per exemple per un hospital i acabant per
qualsevol tema, ja sigui residus, o siguin educatius.

També s’ha de citar que la població de Formentera en plena
època estival és de 30.000-40.000, no hi ha cap cens exacte de
la població, però s’estima una població total d’entre 30.000 i
40.000 habitants. La proposició no de llei d’avui, a part de
proposar el jutjat de primera instància i instrucció a Formentera,
prèvia modificació de l’annex I de la Llei de demarcació i planta
38/88, hi ha un afegit i és que l’Audiència Provincial es desplaci
a Formentera per atendre les necessitats que d’aquest tema es
derivin. Aquesta és la novetat que també he inclòs i està
fonamentada per diferents arguments que ara citaré.

Un dels arguments és que el dia 2 d’abril del 2008 el Sr.
Antoni Terrassa, President del Tribunal Superior de Justícia de
Balears va dir textualment als diaris: “la carga de los juzgados
de Ibiza es asumible”. Per tant, si és assumible, ho va dir ell i
està publicat als diaris, no hi ha cap inconvenient que si és
assumible la càrrega que suporta Eivissa, pugui també
desplaçar-se a Formentera per atendre les necessitats de
Formentera. També a la memòria del Tribunal Superior de
Justícia que ens varen passar, memòria anual del 2007, podem
veure a la pàgina 22 les vegades que l’Audiència Provincial ha
anat a Eivissa i són innumerables, si no m’equivoc són 85
procediments que ha instruït a Eivissa i les dades arranquen del
22 de gener del 2007 al 26, del 7 de maig a l’11 de maig, de l’11
de juny al 15 de juny, de l’1 d’octubre al 5 d’octubre i del 10 de
desembre al 14 de desembre. Per tant, hi ha anat en cinc
períodes de temps de diferents dies a instruir 85 procediments.
Això a Eivissa. A Menorca a la memòria només apareixen dades
del setembre a desembre, són tres períodes i els procediments
també estan aquí instruïts.

També recentment fa pocs dies, el mateix president del
Tribunal Superior de Justícia va anar a Eivissa i va anar a
Formentera i a unes declaracions allà on se li demanava pel
tema concret que tractam avui deia textualment: “será el
ministerio el que tenga que decidir al ser una cuestión
política”. Per tant, per això som aquí, si és una qüestió política
cap lloc millor per demanar aquesta qüestió política. Si s’ha de
modificar la Llei de demarcació i planta, prèvia a la creació del
jutjat, s’haurà de començar a instar a qui ho hagi de modificar.
Això és evident, i és el que estam fent aquí. I per si no fos prou,
estic envoltat d’advocats i supòs que la sabran mil vegades
millor que jo, la Llei Orgànica del Poder Judicial a l’article 269
dóna la possibilitat del trasllat de l’Audiència Provincial als
llocs allà on faci falta, estic resumint molt, supòs que ho sabem
millor que jo. 

Per tant, jo valor molt positivament l’esforç que s’està fent
i allò que va anunciar el Sr. Antoni Terrassa de les
videoconferències, però no he de dir allò que els advocats fan a
la seva feina diària. És evident que la videoconferència és un
pas, però no resol moltes situacions que sí que són importants,
el cara a cara o el tema presencial. Quan es fan judicis és
important observar, diguem-ho així, tots els aspectes que són
colAlaterals i que poden ajudar a prendre una decisió en un sentit
o un altre.

El PSOE sé que ha presentat una esmena, ho valor
evidentment, però la introduiria dins la meva proposició no de
llei en un sentit de completar-la. És a dir, seria una esmena
d’addició a la proposició no de llei que jo present. Per tant, jo
crec que és important valorar tots els arguments que he posat
damunt la taula, crec que els arguments que he citat no tenen
cap tipus de discussió perquè són presentats per la memòria del
Tribunal Superior de Justícia, pel mateix president i les
compareixences que hi ha hagut a diferents estaments, a la
vegada també a la publicació dels diaris.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE núm.
3632/08 té la paraula per part del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Sra. Maria Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en relació a l’exposició que ha fet
el representant del Grup Mixt hem de dir que nosaltres
reiteradament hem manifestat des del Grup Socialista la
conformitat i com no pot ser d’altra manera, la defensa en el
sentit que hi hagi un jutjat propi a l’illa de Formentera. D’això
no hi ha cap dubte i en aquest sentit no m’allargaré més perquè
ja s’hi va fer menció en el ple del dia 1 d’abril del 2008 d’aquest
parlament, en el sentit de fixar la nostra postura, defensant
indubtablement la creació d’un jutjat propi a l’illa de
Formentera i que per això es facin les passes oportunes en
relació a la modificació de la Llei de nova planta. És una
modificació que evidentment no podem fer nosaltres, és el
Govern estatal i en aquest sentit ja ens vàrem pronunciar en el
sentit que s’insti aquesta modificació d’una manera eficient i
d’una manera ràpida, el més ràpida possible.

El que no podem compartir de cap de les maneres és la
segona part d’aquesta proposició no de llei, en el sentit que es
demana que l’Audiència Provincial es desplaci a l’illa de
Formentera mentre no es creï aquest jutjat propi a l’illa de
Formentera. I deim que no a aquesta segona part per un tema
purament tècnic, tècnicament i legalment són distintes les
competències i el funcionament d’un jutjat d’instrucció, o com
seria el cas un jutjat mixt de primera instància i instrucció que
l’Audiència Provincial. Efectivament, l’Audiència Provincial es
desplaça cada cert temps a l’illa d’Eivissa per celebrar judicis,
però és el que fa, celebrar judicis. La instrucció la fa el jutjat
d’instrucció, el que implica tot un seguit de diligències que van
des de declaracions d’imputats, pericials, testificals, mil i una
gestions que s’han de fer des d’un jutjat d’instrucció i no parlam
dels jutjats de primera instància. Un jutjat de primera instància
no només celebra judicis, es fan ratificacions de convenis
reguladors, es fan compareixences de tot tipus. I això és
impossible que es faci amb el trasllat, o bé de l’Audiència
Provincial, o com es demanava en un principi en el ple de dia 1
d’abril, el trasllat d’un jutjat, ja fos des d’Eivissa o de Mallorca
a l’illa de Formentera. 

Són competències distintes, estam parlant d’aspectes tècnics
i no ens agradaria que es fes demagògia en el sentit de
manifestar que nosaltres ens oposam a aquesta qüestió per la raó
que sigui. Nosaltres compartim amb el proposant la necessitat,
no per raons polítiques, sinó per raons de dignitat dels ciutadans
de Formentera, que puguin rebre els mateixos serveis judicials,
una tutela judicial efectiva en el mateix règim, en la mateixa
igualtat que qualsevol ciutadà no de Balears sinó de tot l’Estat
espanyol. Però per això no hem d’acceptar propostes que
tècnicament són incorrectes, són inviables. Ell feia referència a
la visita del president del TSJ de les Illes Balears a les illes
d’Eivissa i Formentera. El president del TSJ va dir que ja s’han
encaminat les gestions oportunes perquè a partir de dia 1 de
juny s’iniciï un sistema de videoconferència, ja s’ha vist a altres
indrets de l’Estat espanyol, a Eivissa, que és el que conec, ja
s’ha iniciat des de fa temps amb resultats positius i que el
Tribunal Constitucional ha confirmat que es mantenen les

mateixes garanties judicials, mitjançant el sistema de
videoconferència amb presència directa. 

Per tot això nosaltres hem presentat una esmena, una esmena
amb un esperit constructiu i amb un esperit de no anar en contra
de la legalitat. Nosaltres entenem que la proposta que fa el
representant del Grup Mixt tècnicament és inviable i no podem
anar en contra de la legalitat, aquesta és la qüestió. Per tant,
nosaltres proposam concretament que d’una manera àgil el
Govern de les Illes Balears colAlabori amb el Ministeri de
Justícia per elaborar propostes concretes de cara a millorar els
serveis de l’administració de justícia a Formentera, però
mitjançant vies legals i tècnicament viables. En aquest sentit
nosaltres anunciam que estam d’acord en la primera part de la
proposició, però per aquests aspectes tècnics estam en contra de
la segona part del proposant. Nosaltres insistim que s’accepti,
si hi ve a bé el proposant, la nostra esmena de substitució.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Al Grup Parlamentari Mixt,
en aplicació de les normes internes que s’ha donat el propi Grup
Parlamentari Mixt, li correspon una intervenció de quatre
minuts, que és el temps restant de la intervenció del proposant
del debat d’avui. Naturalment és una interpretació flexible
d’aquest temps. Per aquest motiu té la paraula la diputada
Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. És cert que vàrem arribar a aquest
acord, per tant, agrairé aquests quatre minuts que la Presidència
té a bé concedir-me.

En relació amb la proposició no de llei no fa falta dir que
com a formenterera estic plenament d’acord que l’illa de
Formentera hauria de tenir un jutjat d’instrucció i primera
instància i que hauria de ser un partit judicial. Això no ho pos en
dubte i consider que és de sentit comú, si no aquesta idea de les
quatre illes no acaba de funcionar i ara per ara, en aquest sentit,
Formentera continua funcionant com a una mena de municipi
d’Eivissa. Ara bé, efectivament, les coses s’han de fer de la
manera més adequada.

Per començar, encara, malauradament l’Administració de
Justícia constitueix una competència de l’Estat espanyol, fins i
tot, quan aquesta es transfereixi només es transferirà
parcialment perquè la justícia és un dels àmbits en el qual
Espanya continua sent un estat plenament jacobí i l’estat plural
i compost encara no ha arribat. 
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Durant aquests dies hem assistit a diverses propostes que ens
han arribat per la via dels mitjans de comunicació sobre el que
s’ha de fer i com s’han de desencallar alguns d’aquests
problemes. Per començar, i al ple de l’1 d’abril ja vaig
comentar-ho, no consider viable ni adient que un jutjat d’Eivissa
es traslladi tot sencer a Formentera, això es podria fer en una
situació una mica ideal en la qual els jutjats d’Eivissa
funcionassin de manera més adequada, però en aquestes
circumstàncies, i es pot comprovar parlant amb qualsevol
persona que treballi en aquests moments als jutjats d’Eivissa, no
ens ho podem plantejar. 

El diputat Josep Mayans planteja que rotatòriament els
diversos jutjats d’Eivissa facin la seva activitat a Formentera,
però pens que no és viable, és costós, complicat i que encara
dificultaria més una administració que de per si treballa amb
prou dificultats. Mentre no es faci un jutjat de primera instància
cosa que el Sr. Antoni Terrassa, d’una manera, diria, una mica
sorprenent, veu inconvenient i proposa el sistema de
compareixences a judicis per videoconferència. Podria ser una
solució, supòs que s’han d’estudiar les diferents solucions, per
tant, si s’han d’estudiar les diferents solucions, les diferents
possibilitats, s’ha d’actuar d’acord amb els resultats d’aquests
estudis. Per aquest motiu entenem i participam de l’esmena que
presenta el Grup PSIB-PSOE tot esperant que es puguin fer
passes endavant i resoldre el més aviat possible aquest problema
que té l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Unió
Mallorquina renúncia a intervenir.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets per un temps de deu
minuts. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Vull començar la meva intervenció assenyalant, tal com també
ha fet el diputat proposant, que la proposta que avui debatem no
és un tema que ens vengui de nou, malauradament podria afegir,
no és un tema que ens ve gens de nou. N’hem parlat la
legislatura passada, el Sr. Mayans ha referit, fins i tot,
seqüèncialment quan n’hem parlat, i n’hem parlat a aquesta
legislatura, de fet, tres dies abans que aquesta proposició no de
llei fos registrada en discutíem una molt similar integrada en
una moció presentada a sessió plenària pel Partit Popular.
Similar, però no idèntica, perquè la presentada pel Grup Popular
tenia un embull conceptual, al meu entendre, demanava al
Govern de les Illes Balears coses que són competències del
Govern de l’Estat i del Consell General del Poder Judicial, en
tot cas. 

En canvi aquesta proposta del Sr. Mayans, almanco al nostre
entendre, s’ajusta estrictament a la legalitat competencial i, en
definitiva, demana a la primera part una actuació amb la qual
estam absolutament d’acord, totalment, em referesc a instar el
Govern de l’Estat a crear aquest jutjat d’instrucció de primera
instància a Formentera prèvia la modificació, necessària
modificació, de la Llei de demarcació i planta judicial,
totalment d’acord com ja he dit. 

Entram ja a la segona part de la proposta del Sr. Mayans. De
fet el que ens proposa és una solució transitòria, una solució
que, des del nostre punt de vista, resulta excessivament atrevida
per les circumstàncies en què ens trobam. En aquests moments,
el nostre grup parlamentari, no sabem si és una solució
traslladar temporalment un dels jutjats d’Eivissa, no sabem si és
viable, si és factible. Li hem de reconèixer que no tenim
suficients elements de judici per sumar-nos a una decisió
d’aquestes característiques, malgrat les paraules del Sr.
Terrassa, malgrat el desplaçament periòdic de l’Audiència
Provincial a Menorca i a Eivissa que no té res a veure amb un
jutjat de tribunal de primera instància, com ha dit la portaveu
socialista, res a veure, el que tampoc no té res a veure, i no
coincidim amb el Sr. Mayans, és que això sigui, la segona part
de la proposició no de llei de la proposta concreta, una decisió
política. La primera part, sens dubte, ho és; la segona, sens
dubte, és una decisió tècnica, una decisió tècnica perquè caldria
saber com afecta això els processos judicials a Eivissa?, caldria
saber, quines conseqüències tendria per al personal?, quina
despesa econòmica suposa?, com afecta les instruccions en
marxa o futures?, caldria consultes amb els colAlegis
professionals que es veurien afectats. 

En definitiva, tota una sèrie de coses a tenir en compte,
molts elements a valorar abans, sempre abans, de posicionar-se
a favor o en contra d’aquest desplaçament temporal. És el nostre
parer. A més, Sr. Mayans, li dic sincerament i com a membre
d’un partit nacionalista jo hi veig un altre perill, un perill que
crec que tots si pensam un poc reconeixerem, tots coneixem el
funcionament de l’administració pública i molt especialment
l’administració estatal i una solució temporal moltes vegades
passa a ser permanent, per què? Perquè quan ja el problema no
és sagnant doncs ja s’oblida. Per tant, a mi aquests tipus de
solucions temporals em fan més por que una altra cosa perquè,
en definitiva, pot passar que es converteixi en una solució
permanent i no se solucioni el problema de fons. És una
reflexió, però, al meu entendre tampoc no desdiu de la resta. 

Sr. Mayans, no vull dir que el que vostè proposa, aquesta
proposta de desplaçament temporal, sigui una cosa eixelebrada
ni que sigui ilAlegal, no ho sé, el que sí afirm és que cal estudiar
abans la seva viabilitat, la seva possibilitat, estudiar abans,
també, si hi ha altres opcions, si és possible cercar unes opcions
que no afectin tant com podria afectar aquest trasllat temporal,
tot això, ara, no ho sabem, no ens basten les paraules ben
intencionades del Sr. Terrassa ni ens basta la seva bona voluntat
a pressuposar que això funcionaria.

En definitiva, estam d’acord amb la primera part de la seva
proposta, encara que voldríem substituir la segona per un
redactat que sense negar la possibilitat del desplaçament
temporal el fonamenti i n’estudiï altres possibilitats, per això
ens sumam i donarem suport a l’esmena del Grup Socialista que
esperam que vostè accepti. Si no l’accepta, Sr. Mayans, jo li
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demanaria, li pregaria, si no accepta l’esmena del Grup
Socialista, que acceptés dividir en dues parts la seva proposta
perquè no voldria veure’m obligat a votar en contra del que
sempre el nostre grup ha votat a favor que és la creació del jutjat
a Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Avui a aquesta cambra tornam, una vegada més, a debatre sobre
la conveniència de dotar l’illa de Formentera amb un jutjat mixt
de primera instància i instrucció, a més de posar, novament, en
qüestió la inqüestionable necessitat d’activar mecanismes
transitoris o provisionals en tant que aquest fet no es converteixi
en una veritable realitat i parl, precisament, de la solució
transitòria d’habilitar aquest desplaçament del jutjat de primera
instància i instrucció a l’illa de Formentera, qüestió amb al qual
nosaltres estam, irremeiablement, d’acord.

La creació d’aquest jutjat mixt de primera instància i
instrucció no es tracta d’un assumpte menor sinó tot el contrari,
és un assumpte ben sensible que, inevitablement, acabarà amb
la modificació del mapa judicial espanyol, una estructura
clàssica des del segle XIX amb la divisió dels partits judicials.
Són diverses, certament, les possibilitats que s’obrin respecte de
la creació d’aquest jutjat. En primer lloc, la Llei Orgànica del
poder judicial, a l’article 35.5, obliga el ministeri a revisar cada
cinc anys el mapa judicial, cosa que nosaltres pensam que el
govern del Sr. Zapatero no ha fet i si ho ha fet no ha comptat
amb l’illa de Formentera. 

En segon lloc, una altra de les possibilitats és que existeixi
un impuls per part del Govern de l’Estat que recapti un informe
d’aquesta comunitat autònoma per tal de conèixer la viabilitat
d’aquesta solució, qüestió que no s’ha fet i, per tant, l’impuls
del govern del Sr. Rodríguez Zapatero, en aquest moment, ni hi
és ni se l’espera.

I en tercer lloc, com a tercera possibilitat, que és la que avui
ens plantejam aquí és l’impuls que parteix d’aquesta comunitat
autònoma. Aquesta és l’alternativa que avui torna a propiciar
aquest debat una vegada més. I aquesta és, sincerament, la
nostra veritable pretensió, que aquesta comissió insti, si és
possible d’una forma unànime, la posada en marxa d’aquest
procediment al qual estam, irremeiablement, abocats ja sigui
mitjançant una llei que tracti exclusivament la reforma de la
Llei de demarcació i planta judicial, que n’és el cas, o ja, miri
vostè, sigui fent qualsevol reforma de la Llei Orgànica del poder
judicial com és va fer a finals de l’any 2003. 

No obstant això, en qualsevol cas, abans d’entrar en matèria
perquè ho consider absolutament imprescindible crec que seria
interessant fer un recorregut cronològic pels fets per saber on
estam, on anam i a més en quina direcció. Com bé ha dit el Sr.
Mayans l’any 97, i per unanimitat, tant a l’Ajuntament de
Formentera en sessió plenària com a la sessió plenària celebrada
el mateix any al consell insular es va aprovar de forma unànime
instar el Ministeri de Justícia en aquest sentit. Varen ser dues
propostes absolutament ignorades, no obstant això i segur que
amb la intenció que la veu de les Pitiüses fos escoltada al Senat
el mateix any, l’any 97 i estic parlant ja de fa deu anys, una
moció reclamava, precisament, això. I he de reconèixer, i no hi
tenc cap tipus d’inconvenient, que la senadora, en aquell cas, la
Sra. Pilar Costa va fer una intervenció molt bé estructurada, des
del meu punt de vista, amb uns arguments que justifiquen molt
bé la necessitat de la creació d’un jutjat mixt a l’illa de
Formentera. 

Malgrat això, la seva proposta en aquell temps, fa onze anys,
no va trobar l’èxit que realment mereixia, al meu entendre, i va
passar a convertir-se en una mera declaració d’intencions, de
molt bones intencions. Aquesta moció es justificava des de dos
punts de vista, un des del fet insular que ja consideram que
simplement Formentera per ser una illa ja ha de comptar amb
aquesta infraestructura judicial, sinó també pel volum
d’assumptes que  havien de ser objecte de tractament en aquella
illa tant a l’àmbit penal com a l’àmbit civil. I la Sra. Pilar Costa
va posar quatre exemples de quatre municipis espanyols on hi
havia criteris que eren arguments inferiors i, per tant,
justificaven la creació d’un jutjat de primera instància i
instrucció a l’illa de Formentera. Posava el municipi de
Valverde a l’illa d’Hierro, un a Càceres, un altre a Lugo i un
altre a Ourense, i ens deia la Sra. Costa que l’any 96, segons la
memòria del poder judicial, a l’illa d’Hierro es varen tramitar
284 assumptes de caràcter penal, mentrestant a l’illa d’Eivissa
i com a conseqüència de la demanda dels formenterencs es
varen tramitar als jutjats d’Eivissa i Formentera quasi el doble,
464. A l’àmbit civil passa absolutament el mateix, 150
assumptes civils a l’any 96 es varen tramitar per demanda dels
formenterencs, per tant, aquestes dues vessants crec que són dos
arguments de pes, potents, per tal que la creació d’aquest jutjat
sigui una realitat com més aviat millor. 

L’any 2005 una moció al Senat en el mateix sentit va trobar
èxit, va trobar la unanimitat de tots els grups. El debat es
trasllada, l’any 2006, al Congrés, al Congrés no troba l’èxit que
mereix i, miri, en aquesta cambra ho hem tractat moltíssimes
vegades i estam tots d’acord, jo crec que aquí no ens allunya
massa cosa, qüestions de matisos que esper les puguem salvar
com més aviat millor. 

En qualsevol cas, i acab, crec que estam davant una
oportunitat única, una oportunitat irrenunciable i jo crec que he
de fer menció a les paraules del Sr. Rodríguez Zapatero, dia 8
d’abril, quan s’investia president, recordar el que va dir, va dir:
"una justícia más ágil, accesible y transparente requiere una
distribución relacional de las cargas de trabajo, por ello
promoveremos, también, la modificación de la Ley de planta y
demarcación y lo haremos de acuerdo con las comunidades
autónomas". Jo, això, Sr. President, ho posaré a les seves mans
perquè el dia de demà ningú no pugui alAlegar ignorància en
aquest sentit. Ho dic per si altres diputats volen fer ús
d’aquestes declaracions del Sr. Rodríguez Zapatero, que
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entenem obliguen, principalment el Partit Socialista, a impulsar
aquesta qüestió i també a tots aquells grups parlamentaris que
donen suport al Partit Socialista, i aquí ens trobaran, no ens
trobaran a proposicions que vulguin refredar aquest procés,
proposicions que vulguin alentir aquest procés i ens trobaran
efectivament al costat d’aquells que realment volen que el Jutjat
de primera instància i instrucció de l’illa de Formentera sigui en
breu una realitat.

I respecte de la segona part de la moció, estam absolutament
d’acord amb la proposició del Grup Mixt, en aquest cas, i hi
donarem suport perquè entenem que fins que no s’habiliti la
fórmula adequada que permet crear aquest jutjat mixt a l’illa de
Formentera, el trasllat del Jutjat de primera instància i instrucció
d’Eivissa a Formentera és una veritable necessitat. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sr. Mayans, li correspon ara un
torn..., té dret a suspendre la sessió si ho considera oportú, però
si no ho considera oportú té una intervenció de fins a cinc
minuts per parlar sobre l’esmena que s’ha presentat: si
l’accepta, si fa una transacció o si la rebutja. Gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. No, no farà falta perquè li faré una
transacció que crec que ja havia anunciat a la primera
intervenció. És curiós que..., i crec que és una petició lògica,
s’ha dit per tots els portaveus que han intervengut en aquesta
sala, i és curiós que, deixant un poc de part la política, un
enginyer estigui defensant una proposta davant la densitat
d’advocats que hi ha en aquesta sala i sigui el més interessat i
tots els altres, potser, no?, no ho vegin tan clar. Per tant és com
a mínim curiós.

L’esmena de substitució que ens proposa el PSOE deriva un
poc de la reunió que es va tenir amb una proposta, amb una
proposició no de llei, amb una moció, perdó, que es va presentar
pel Partit Popular, que ens vam reunir tots a una sala per
intentar transaccionar el punt número 5. Entre els molts defectes
que tenc, en tenc un que és que m’ho apunt tot, i vaig apuntar-
me el que es va dir en aquella sala i es varen presentar dues
transaccions precisament pel Partit Popular i també impulsades
per jo mateix. La primera va ser el trasllat de l’Audiència
Provincial a Formentera periòdicament en funció del que digui
el Consell General del Poder Judicial; aquesta transacció al punt
número 5 va ser rebutjada per la portaveu del PSOE i per un
altre membre del Partit Socialista; i llavors es va presentar una
altra segona transacció de viva veu, in voce, més light encara,
que era estudi per millorar i per avaluar necessitats a
Formentera mentre es modifica la Llei de planta judicial, que
precisament és -que no es va es va acceptar aquesta transacció
tampoc- precisament és l’esmena de substitució que ens
presenta avui el Partit Socialista. O sigui, si la presentam
nosaltres no és bona, però si la presenten com a esmena de
substitució sí que és bona. Per tant un poc de lògica, un poc de
sentit..., punts suspensius, no?

Jo crec que és important ser, en aquest tema, congruent. És
evident que quan es modifica o quan està en tràmits de
modificar la Llei de demarcació i planta no hem acabat. El 2003
es va modificar per incloure Calvià i encara no tenen jutjats. Per
tant, a part de la videoconferència, si podem impulsar un segon
escaló, una segona passa traslladant l’Audiència Provincial a
Formentera, és un argument més de pes, i a la Sra. Torres no sé
si se li ha escapat o ho volia dir així. Ja no estam, com deia el
Sr. Terrassa, en el tema polític, han baixat un escaló, ara és tema
tècnic; bé, els temes tècnics es poden solucionar, eh?

Per tant jo crec que si l’esmena té sentit constructiu jo li
admetria que fos una esmena d’addició, perquè completa la
proposició que present, i seria que englobaria el que vostès ens
varen dir que no a la reunió de l’altre dia i que ara proposen
com a esmena.

Jo li llegiré un text i llavors li diré de qui és. El text està en
castellà i diu així: “...pero es verdad que hasta que se resuelva
habría otra posibilidad de hacer que inmediatamente se
produjera la cercanía, y reitero aquí la propuesta que antes
hacía el artículo 269 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
desplazamiento a Formentera de alguno de los juzgados de
Ibiza para despachar asuntos de ese ámbito de la isla de
Formentera. Es algo que ya ocurre en esa zona porque alguna
de esas sesiones de la Audiencia Provincial de Palma se
desplaza a la isla de Ibiza para celebrar asuntos del partido
judicial 5 que, creo recordar, es el partido judicial de Ibiza y
Formentera. Por tanto ya existe esa posibilidad, ya se aplica
de forma inmediata -ja s’està aplicant-, podríamos buscar y
explorar y creo que al Grupo Popular no le costaría ningún
trabajo que el Consejo General del Poder Judicial instara a
que uno de los juzgados del partido judicial de Ibiza se
desplazara allí”.

Canviant un poc canviaríem Partido Popular per Partido
Socialista, i això ho deia un senyor que es diu Sr. Muñoz
González, diputat del PSOE a les Corts Generals a Madrid el dia
maig del 2005. Per tant, si ho diuen vostès mateixos, quin
problema hi ha per no votar a favor? És que no ho entenc. Per
tant la lògica política, com deia un amic meu, hi ha vida
intelAligent fora de la política. És veritat, perquè si no ho es pot
votar a favor això crec que és un sentit lògic, és una segona
passa del que vostè m’ha proposat, i en aquest sentit, Sr.
President, acceptaria l’esmena que el PSOE m’ha presentat com
a addició, com a segon punt, i llavors els serveis jurídics de la
casa ja ho poliran una miqueta més, però com a addició; de
substitució, no.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Torres, quina posició té sobre aquesta
proposta que li fan?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Simplement, Sr. President, manifestar que creim que el Sr.
Mayans no ha parlat amb el món jurídic d’Eivissa...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no li deman que l’argumenti, li deman que es
posicioni.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Simplement..., simplement deim que no, que és inviable, no
podem estar d’acord ni de lluny ni de prop.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President. Jo ara només si puc solAlicitar al Sr. Mayans
que digui...

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, si estava disposat el Sr. Mayans, com s’havia
proposat, que sense alterar el text que proposava es dividís en
dues parts. Això s’havia proposat aquí i vostè no s’ha situat
respecte a això. No hi està d’acord?

Molt bé, idò la proposta es manté en els termes que el
proposant ha defensat a l’inici del debat. Per tant procedim a la
votació; no es fa votació separada sinó que es manté el text en
els termes que el proposant ha presentat al principi del debat.

Per tant ara sí que podem passar a la votació de la proposició
no de llei 3030/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
3030/08. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies, bon dia.
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