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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, sí?

EL SR. PALAU I TORRES:

Pere Palau per Miquel Jerez.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned per Xico Tarrés.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gabriel Barceló substitueix Eduard Riudavets.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 12286/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia, per tal d'informar sobre la sentència dictada pel
Tribunal Suprem per la qual es declara la nulAlitat de ple
dret de part del Decret 34/2001, de 2 de març.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en la
Compareixença RGE núm. 12286/09, de la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
la sentència dictada pel Tribunal Suprem per la qual es declara
la nulAlitat de ple dret del part del Decret 34/2001, de 2 de març.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
Sra. Pilar Costa i Serra, acompanyada de la Sra. Marta Díaz, del
Sr. Sebastià Amengual i del Sr. Joan Marí.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades, el
Decret 34/2001, de 2 de març, pel qual se’ns demana aquesta
compareixença, modificava el Decret 28/99, de 26 de març, de
mesures limitadores de l’oferta de joc a les Illes Balears. Aquest
decret va establir un règim jurídic enfocat a limitar el
creixement de les autoritzacions d’explotació de les màquines
de tipus B i de les sales de bingo en l’àmbit territorial de les
Illes Balears. 

Dos anys després el Govern de les Illes va modificar aquest
decret de l’any 99 a través de l’esmentat decret 34/2001,
reafirmant-se en el contingut de l’anterior i mantenint la
vigència de l’esperit d’aquell decret. És a dir, es va mantenir la
contingència de les màquines tipus B però es va donar solució
a una demanda del sector perquè les empreses que tenien
solAlicitades autoritzacions de sales recreatives de tipus B abans
de l’entrada en vigor del decret de l’any 99 poguessin instalAlar
màquines B noves a les sales recreatives de tipus B. Per tant el
que va fer la Conselleria d’Interior l’any 2001 va ser mantenir
la contingència de màquines B que ja decretava la norma del 99.

Ara bé, en aquesta ocasió la mateixa contingència l’any
2001 va ser recorreguda per una entitat, per una empresa del
sector del joc, en primera instància davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, que va donar la raó al Govern ja que va
desestimar el recurs i va declarar adequat a l’ordenament jurídic
els actes administratius impugnats. Posteriorment aquesta
mateixa empresa va presentar un recurs de cassació davant del
Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem va resoldre declarar nul
de ple dret l’article 1 del Decret 34/2001, de 2 de març, perquè
d’acord amb els pronunciaments legals d’aquesta sentència del
Tribunal Suprem només una norma amb rang de llei pot limitar
el principi constitucional de llibertat d’empresa, únicament una
norma amb rang de llei pot justificar el principi d’intervenció
administrativa a l’activitat empresarial del joc, si bé en
l’activitat relativa al joc sí hi ha llibertat d’empresa però amb
mesures justificades que limiten o dificulten el seu lliure
desenvolupament perquè la protecció dels usuaris ha de prevaler
per sobre del dret a la llibertat d’empresa. Val a dir que la
sentència del Tribunal Suprem no qüestiona el contingut del
decret sinó que insisteix en el fet que aquestes disposicions han
de ser dictades per una norma amb rang de llei. 

I quant a les conseqüències de la sentència dictada pel
Suprem, hem de dir que no ha tengut efectes reals respecte al
nombre de màquines tipus B a la nostra comunitat autònoma. És
més, si en el moment en què es va publicar el decret objecte
d’aquesta compareixença el parc de màquines de tipus B estava
al voltant de 7.000, hem de dir que a dia d’avui ha baixat en 800
màquines, és a dir, que estaríem al voltant d’unes 6.200.
Aquesta baixada de màquines, bé, cadascú en pot treure la
interpretació que cregui més convenient; des del meu punt de
vista no es pot establir una relació directa entre el decret de
l’any 2001 sinó amb el mateix mercat empresarial, que és el que
controla l’oferta i la demanda d’aquest producte, i ha quedat
palès que hi havia donat d’alta formal un nombre de màquines
superior a la demanda del mercat existent.

I per acabar vull esmentar que a la futura llei de joc que des
de la conselleria tenim ja enllestida, està en fase d’esborrany, la
contingència de màquines és una possibilitat, és una mesura
prevista, una possibilitat legal per ser desenvolupada via
reglamentària, perquè precisament és el que diu la sentència del
Tribunal Suprem, entre altres coses que nosaltres som l’única
comunitat de l’Estat que no té aquesta llei autonòmica del joc,
i com dic la futura llei del joc és una mesura que podrà ser
desenvolupada via reglamentària. Evidentment, i com a passa
prèvia a la disposició reglamentària corresponent, es
contrastaria la seva conveniència amb els sectors econòmics
afectats, des de l’administració pública al sector privat, així com
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a les diferents associacions que representen els interessos
empresarials del joc.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen la suspensió...

Crec que no és necessària. Per tant, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. José María Rodríguez per un
temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar gracias a la consellera de Innovación, Interior y
Justicia por su presencia en esta comisión para dar cuenta de
esta sentencia, y también al personal del equipo directivo que le
acompaña. 

Hemos de centrar el debate en que estamos tratando
normativa del año 2001, con lo cual evidentemente en el año
2010 algo no ha funcionado bien, porque si tienen que pasar
nueve años para resolver una cuestión, una disquisición entre
partes, algo no ha funcionado bien. Creo que ha sido la Justicia,
aunque previamente alguien había también dictado una norma
que no era correcta, como se ha visto al final. Estamos tratando
también una legislación a la que se le aplicó efectos
retroactivos, que es una de las bases; es verdad que la sentencia
fundamenta la anulación del decreto, del artículo 1 del decreto,
en que tiene que tener un rango superior, pero dentro de la
sentencia hay ciertas cuestiones que no hay que olvidar y que
lógicamente, si esto me hubiese pasado a mí, habría un
portavoz, no el actual, el anterior portavoz, que diría que otra
vez es inconstitucional, que me han volcado un decreto porque
atenta derechos constitucionales. Yo no lo diré, pero la
sentencia sí que lo dice, la sentencia dice muy bien, muy claro,
que inclusive la sala se equivoca cuando no considera que la
información pública de un decreto es un derecho constitucional.
Por lo tanto aquí hay que leer muy bien entre líneas porque son
cosas muy importantes.

Claro, el decreto tiene dos artículos. Si le anulan uno, si
usted saca de la ley, un compendio de legislación, esta
normativa, pues si de dos artículos te anulan uno pues lo que te
queda de poco sirve pero, vamos, creo que es una cuestión que
es importante tener en cuenta.

Yo creo que más que hablar del decreto a mí me interesa
muchísimo y me gustaría que se extendiese la consellera ahora
sobre la nueva ley de juego, que lógicamente ella anunció que
la iba a poner. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra, ni
cómo lo tiene para entrar en la casa, pero creo que sería
importante tener el tema éste. 

Pero no quiero dejar, para que conste en el Diario de
Sesiones, de leer alguna de las perlas que dedica la sentencia a
este decreto, en un apartado dice: “Decíamos entonces, y
reproducimos ahora, que la Constitución reconoce la libertad de
empresa y encomienda a los poderes públicos la garantía y
protección de su ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la
economía general y, si es procedente, la planificación”. Esto es
un apartado de la sentencia que es muy interesante tener en
cuenta.

Dice después también, la sentencia, dice: “En contra del
parecer de la sala -la que dio razón al Gobierno, a la cual se
recurrió- de instancia, el precepto reglamentario compartido
sujeta la actividad de explotación de máquinas recreativas con
premio de tipo B a un sistema de control, intervención y
limitación administrativa que, aún posible y admisible en
términos generales como cortapisa tolerable de la libertad de
empresa, es un sistema distinto, no previsto y más intenso que
el sistema de autorización elegido por el legislador, y por
consiguiente un sistema que no puede establecerse
autónomamente por el titular de la potestad reglamentaria por
exceder del objeto de ésta”. O sea, usted puede reglamentar,
puede limitar, puede condicionar, pero nunca decir “ni una
más”, porque está usted coartando la libertad de empresa.
También dice esto la sentencia.

Dice también la sentencia: “A diferencia de otros
ordenamientos autonómicos -el balear regía por el Real Decreto
16/1977- no autoriza al Gobierno a dictar disposiciones
generales que de modo parcial regulen la oferta, cual es la
finalidad perseguida por el precepto impugnado, que trata de
impedir de manera absoluta que cualquier empresario del sector
pueda ampliar su actividad y que cualquier sujeto que no la
ejerza pueda iniciarse y desarrollarla”.

También dice la sentencia: “El sistema de autorización, sea
reglada o discrecional, presupone un derecho previo de ejercicio
pendiente de su efectividad de la obtención de un acto
administrativo, lo que conlleva que la Administración deba
resolver cada solicitud caso por caso con sujeción a derecho, y
aunque tengan un margen de discrecionalidad controlable
judicialmente ello resulta incompatible con eliminar a priori y
de manera total, como lo hace la norma reglamentada
impugnada, toda posibilidad no ya de obtener la autorización,
sino el derecho a que se tramite la solicitud”, que decía también
el artículo.

“El sexto y último motivo de casación también debe ser
estimado porque en él se denuncia que la sala sentenciadora ha
encontrado justificado el hecho de no haberse dado audiencia
previa a los ciudadanos afectados, por apreciar que concurren
graves razones de interés público consistentes en que, de darse
audiencia, se produciría confusión y se habría estimado la
presentación de solicitudes de autorización antes de la entrada
en vigor de la norma, lo que habría frustrado la finalidad de
ésta”. Si es así, dicha sala si ya ha sentenciado así, conculca lo
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establecido en los artículos 105.a) de la Constitución y 24.a) de
la Ley 50/1977, de 27 de noviembre, del Gobierno, en definitiva
el derecho a la información pública.

Y por último: “El defecto de audiencia basado en estos
pretextos demuestra que se buscaba coger por sorpresa a los
destinatarios de la norma y promulgar lo que cuando menos
evidencia la falta de un requisito procedimental invalidable del
reglamento”. Por lo tanto luego viene el fallo, no quiere decir
esto, pero el fallo se asienta en todas estas apreciaciones, que
desde luego es un varapalo al conseller que lo promulgó, al
Consell Consultiu, al Juzgado de Primera Instancia y a la sala de
lo Contencioso de las Islas Baleares. 

Por lo tanto yo creo, Sra. Consellera, que no le tengo que
decir nada más. Espero que cuanto antes salga la ley de esto
pero sí que he querido dejar constancia que este decreto se ha
anulado entre otras cosas por conculcar derechos fundamentales
amparados en la Constitución.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. La consellera contestarà globalment
o individualment? Molt bé, idò té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sr. Rodríguez, estic quasi..., estic
d’acord amb vostè quasi al cent per cent del que ha dit, excepte
en el fet que s’anulAli una norma de l’any 2001. Li he de dir que
aquesta norma, aquest article concret que s’anulAla no és de
l’any 2001, és de març de l’any 99, quan governava el Partit
Popular; no era vostè el conseller, era el conseller d’Economia
i Hisenda. Aquest és l’article que s’anulAla. Què passa?, que
l’any 99 no va ser recorregut i no va arribar al Tribunal Suprem,
i l’any 2001 el que es fa és reproduir exactament el mateix
article de l’any 99 que va dictar un govern del Partit Popular,
que m’és igual del color que sigui, però com que vostè ha fet
incidència i insinuacions de com es va fer de malament a la
legislatura o l’any 2001, li vull dir que l’article que s’anulAla és
de l’any 99, dictat per la Conselleria d’Economia i Hisenda
governada pel Partit Popular. I vostè diu: “Miri, van fer un
decret de dos articles i n’hi han anulAlat un”. Sí, exactament el
mateix article del decret de l’any 99 que va dictar el Partit
Popular. I s’anulAla aquest article 1, Sr. Rodríguez, no es pot
quedar vostè amb el decret del 2001, que reprodueix, repetesc,
el de l’any 99.

Per tant el que hi ha és que la sala va donar la raó al Govern
dient que la norma era correcta perquè entenia que hi podia
haver interessos generals afectats, i a més a més que si es
donava audiència això podria provocar una allau de solAlicituds,
i el Tribunal Suprem ho ha revocat, però no vagi més enllà, amb
interpretacions que tothom ho va fer molt malament, el Consell
Consultiu, el Tribunal Superior de Justícia..., perquè això en
dret passa cada dia, que una sentència es revoqui. El que ens
interessa ara és el que diu el Tribunal Suprem, això és el que val
i això és el que nosaltres tenim en compte a l’hora de tramitar,
quan tramitem la futura llei de joc.

I per últim, Sr. Rodríguez, vostè diu que es tira enrere la part
dels efectes retroactius d’aquest decret del 2001. No, Sr.
Rodríguez, el que anulAla el Tribunal Suprem és únicament i
exclusivament l’article 1, que dóna la casualitat que és
únicament i exclusivament el que es va copiar del decret de
l’any 99 que va dictar el Partit Popular, perquè la resta, aquests
efectes retroactius a què vostè fa menció, que és la disposició
transitòria del decret de l’any 2001, no han estat anulAlats per
cap tribunal, ni el de Primera Instància, ni pel TSJ, ni pel
Tribunal Suprem. En definitiva allò important és que els criteris
del Tribunal Suprem, que és la sentència en aquest sentit que
val, són els que tendrem en compte a l’hora de promulgar la
futura llei del joc, donat que som l’única comunitat autònoma
que no té llei autonòmica.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El Sr. Rodríguez vol fer ús
del seu torn de rèplica? Cinc minuts, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, es evidente que
usted es abogada profesionalmente, es abogada y ha hecho ir
bien el dictamen que usted acaba de hacer a sus intereses. 

Pero yo aquí estoy analizando un decreto, que es el 34/2001,
de 2 de marzo, que es del Gobierno de las Islas Baleares, como
lo era el del 99; yo no he dicho quién fue el que hizo el decreto
ni si lo hizo mal, yo no he dicho esto, si no mire usted en el
Diario de Sesiones y verá como no lo he dicho. He dicho que
esta norma conculcaba derechos fundamentales, y que el
portavoz de esta comisión en la anterior legislatura me hubiera
hecho a mí responsable de conculcar derechos fundamentales.
Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. 

Pero si además a usted la han condenado por copiar, mejor
que mejor, por copiones. Si usted hace un decreto, ha de hacerlo
usted, no copiar el que había antes. Si eran perversos, los del
Partido Popular del 99; por eso los cambió el pueblo y vinieron
ustedes, pero lo que no puede ser es que vengan otros distintos
y copien lo malo de los otros, han de hacerlo nuevo. Por lo tanto
aquí lo que se ha sentenciado es el Decreto 24/2001, que es del
Gobierno de las Islas Baleares, y que tuvo el (...) consultivo del
Consell Consultiu, dos sentencias favorables, y aquí el Supremo
le dice que la sala se equivocó porque no da por bueno que no
haya audiencia pública a los interesados por si entran instancias.
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Y este varapalo no es normal, no es normal que el
Constitucional enmiende la plana al Supremo, ni es normal que
en este asunto, en una situación de esta naturaleza, el Supremo
le diga al (...) de Baleares que usted no puede avalar el suprimir
la audiencia pública porque va contra la Constitución. Son
normas tan fundamentales que cualquier persona que no sea una
persona jurídica o que tenga desconocimiento jurídico lo tiene
que conocer, y más un gobierno. ¿Cómo es posible que un
decreto no dé audiencia a los interesados? Una ley no importa,
porque viene al Parlamento y el Parlamento es quien lo hace,
pero un decreto, se le da audiencia a todo el mundo, ¡pues sólo
faltaría!, y está usted recreándose en que lo ha copiado. Pues
peor que peor, son ustedes unos copiones y por esto los han
castigado, por copiar mal; usted cuando copia tiene que copiar
lo bueno, no lo malo, y tantas cosas que hemos hecho buenas,
se han puesto a copiar una cosa que estaba mal hecha. Pues
copie usted lo nuevo o innove o legisle.

Le he dicho otra vez que estaba hablando del año 2001, que
no queda bien, que son dos decretos (...) la ley. La verdad es yo
no he cogido el Decreto 28/99 porque como éste lo reforma
aquél ya no vale, el que vale es éste; aquél ya no vale, el que
vale es éste, y éste es el que habido sentencia del Tribunal
Supremo. Por lo tanto, Sra. Consellera, con todos los respetos,
asuma usted que ha sido un error del Gobierno de Baleares, el
que hubiese, todavía no he dicho yo las palabras pacto de
progreso hasta ahora; es verdad que fue aquel gobierno el que
lo hizo pero yo no lo he dicho, es que he querido pasar de
puntillas por esto, porque se que ustedes no están bien ahora,
están en minoría, y lógicamente no les va bien el tema éste. Yo
quiero darle ánimos y ayudarle en lo que pueda pero, por favor,
asuman ustedes sus equivocaciones, que también se equivocan.
És que nunca se equivocan ustedes, ¡parece mentira!

Sra. Consellera, con todo el cariño del mundo, cuanto antes
la ley del juego. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica la
consellera vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument. Sr. Rodríguez,
vostè fa consideracions que no vénen al cas, a vostè no li
semblarà normal que un tribunal, en aquest cas el Suprem,
revoqui una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears. Miri, això passa cada dia en cents de casos,
revocacions de sentències, i punt. No hi busqui més fantasmes
allí on no n'hi ha.

I sobre això de copiones o no. Miri, jo crec que estam davant
d’una cosa una mica més seriosa, no vull dir aquest llenguatge,
però aquestes consideracions jurídiques o polítiques, m’és igual,
el Govern tant el 99 com el 2001 estava d’acord amb la finalitat
que perseguia aquest article 1 que ha estat anulAlat i si vostè vol
renyar algú, renyi el seu company que era conseller d’Economia
i Hisenda l’any 99, que era del Partit Popular. I la cosa ja no té
més discussió.

El més important serà la llei del joc, i no es preocupi, com
ja li he dit abans, ja està enllestida i esperam poder-la explicar,
evidentment també al seu grup, tal i com ens hem ofert
recentment amb la Llei de funció pública, així que estigui
acabada del tot aquesta llei del joc, i esperam poder-la
consensuar amb tots els grups parlamentaris.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. La resta de grups volen
intervenir? Grup Mixt? No vol intervenir. Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds? Tampoc. Grup Socialista?
La Sra. Maria Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí com a fet objectiu el que és
clar és que hi ha una sentència dictada pel Tribunal Suprem i
que el Govern executa i de fet ha executat, va complir amb el
contingut de la resolució de la sentència, sentència que per cert,
si el Sr. Rodríguez volia fer una lectura compartida, doncs bé,
tampoc no feia falta perquè tots els que hem vengut aquí,
almanco els que hem d’intervenir, ens hem llegit la sentència,
hem entès la sentència en tots els seus estrictes termes, hem
entès la resolució de la sentència i hem pogut comprovar molt
fàcilment que el Govern balear ha dut a terme l’execució
d’aquesta sentència.

Dit això i amb tot el respecte, he de dir que crec que utilitzar
el Parlament en un sentit pervers, per fer una lectura interessada
d’una sentència no és un benefici per a ningú, principalment per
als ciutadans. Crec que intentar fer un judici paralAlel, una
lectura paralAlela i una lectura esbiaixada i interessada d’una
sentència per tirar en contra d’un govern anterior, sincerament
crec que no és aquest el fòrum, ni crec que sigui la utilitat del
Parlament. Crec que estam per altres coses, sincerament. Ho dic
amb tot el respecte, però ho crec sincerament com a ciutadana.

Dit això, simplement em faig una reflexió, perquè
evidentment la consellera ja ha explicat d’una manera molt clara
la situació concreta. En primer lloc, simplement trasllat una
pregunta a l’aire, si el que va ser conseller entre l’any 2003 i
l’any 2007 veia clarament que estàvem en una situació on hi
havia un procediment judicial, on hi havia uns recursos i podia
haver-hi una sentència que revoqués un decret, per què no el va
derogar si estava tant convençut que estava malament, el decret,
per què no es va derogar? Després quan es dicta la sentència,
s’intenten fer unes lectures, un mini-míting, si se’m permet
l’expressió. 

I després el Sr. Rodríguez ha admès, a la seva segona
intervenció, que tot ve del decret de l’any 99, ho ha admès
clarament. Ha començat a parlar de coses que crec que no vénen
al cas, si s’ha condemnat per copiar, que no és així, però bé,
cadascú és lliure de dir el que estimi oportú. Després crec que
no fa falta afegir res més. Amb tot el respecte incideix en
aquesta qüestió que si tant convençut estava de què el decret no
estava bé, haver-ho derogat i que tot és causa de l’any 99.



586 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 40 / 10 de febrer del 2010 

 

I darrera qüestió, almanco ara la consellera ja ha referenciat
que s’està fent feina per poder tenir una llei del joc, cosa que en
quatre anys, del 2003 al 2007 tampoc no vàrem tenir. A toro
pasado és molt fàcil dir segons quines coses, però creim que no
som aquí per això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Consellera, vol fer ús del seu torn
de rèplica.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Per acabar i agrair la intervenció dels
grups. Vull dir que el decret de l’any 2001 no copia ni deixa de
copiar res del decret del 99, el que fa el decret de l’any 2001 és
modificar una part del decret de l’any 99 amb allò que era una
demanda del sector. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Torres, vol fer ús? No.

Molt bé, acabat el debat del primer punt de l’ordre del dia,
agraïm la presència de l’Hble. Consellera i els seus
acompanyants.

Se suspèn la sessió per dos minuts per donar temps que se’n
vagi la Sra. Consellera. Tornam tot d'una.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, podem començar?

II. Proposició no de llei RGE núm. 12409/09, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a l'aeroport de Son Bonet.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 12409/09, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
l’aeroport de Son Bonet.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats,
estam en ple debat, és una qüestió que moltes vegades ha vingut
a aquesta cambra, de la gestió aeroportuària, i moltes vegades
aquesta cambra s’ha manifestat a favor que puguem accedir a la
cogestió com a mínim dels grans aeroports de les Illes Balears,
de l’aeroport de Son Sant Joan i també dels aeroports de
Menorca i d’Eivissa. No fa falta repetir els arguments de
reclamació d’aquesta cogestió que tenen a veure amb la
importància estratègica dels aeroports pel model econòmic, per
la política turística, per l’ordenació territorial, una importància
estratègica que encara és més gran en el nostre cas de... marcat

per la insularitat d’una banda i d’altra banda per la importància
del turisme en la nostra economia.

El cas que avui presentam és un cas diferent, és el cas d’un
aeroport petit que té activitat bàsicament esportista, que és
l’aeroport de Son Bonet al municipi de Marratxí. En aquest cas,
crec que la demanda que ens pertoca fer no és la de la cogestió,
sinó la de la plena gestió. El nostre estatut d’autonomia diu que
correspon a la comunitat autònoma la gestió d’aquelles
instalAlacions aeroportuàries que no són d’interès general, per
tant en aquest cas crec que allò que pertoca argumentar és que
no té sentit mantenir aquesta consideració d’aeroport d’interès
general per a Son Bonet.

És, com deia, un aeroport petit que bàsicament fa aviació
esportista, que està a més encaixonat entre nuclis urbans,
pràcticament està... la pista d’aterratge està entre Pont d’Inca i
Pla de Na Tesa, per tant no té possibilitat d’esdevenir una altra
cosa diferent del que és en aquest moment, que és un petit
aeroport per avionetes i per activitat esportiva.

Per tant, la seva classificació com a aeroport d’interès
general no té sentit perquè no hi ha cap perspectiva que pugui
ser un aeroport amb activitat de trànsit comercial internacional,
no pot ser mai un aeroport que sigui complementari o substitutiu
dels existents en aquesta matèria de trànsit aeri internacional;
les seves característiques no incideixen per la seva situació i
característiques en l’ordenació del transport o l’espai aeri, que
és un altre de les consideracions que podrien justificar que se’l
mantingués com a d’interès general i tampoc no té, ni hi ha
perspectiva que tengui, finalitats defensives. 

Per tant, allò que proposam és que sigui desclassificat com
a d’interès general i passi a ser de competència autonòmica.

Hi ha una altra circumstància a més a favor d’aquesta
demanda que és que els terrenys d’AENA que... el recinte era
fiat com a aeroportuari, no tots són necessàriament d’ús de
l’aeroport perquè inclouen més terrenys i més àrea de la que
efectivament s’usa per a usos aeroportuaris i hi ha algunes
zones, una part del sector, que podria ser utilitzat com a espai
públic, per a equipaments esportius, com a zones verdes i ens
costa a més que l’Ajuntament de Marratxí així ho desitja, així
ho té previst i en concret en una part del que actualment és el
sector d’AENA de Son Bonet hi voldria fer una zona verda que
seria compatible amb el manteniment d’aquesta activitat
d’avionetes esportives que actualment el lloga a Son Bonet.

L’acord que proposam a la Cambra per tant és el següent;
que s’iniciï el procés perquè sigui desclassificat com a aeroport
d’interès general i que per tant i en compliment d’allò que diu
l’estatut passi a ser de competència autonòmica i que aquesta
competència arribi lògicament amb l’adequació de la dotació
tant de recursos humans com de pressupost a fi que es pugui fer
la gestió autonòmica així com correspon. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per a la fixació de posicions
poden ja intervenir els grups. El Grup Parlamentari Mixt supòs
que..., no hi ha el seu representant. Llavors demanaríem al Grup
Socialista si..., el Sr. Dalmau té la paraula per un temps de deu
minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
vull comentar des del Grup Parlamentari Socialista el nostre
acord amb aquesta proposició no de llei que presenta el BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. Com molt bé comentava el Sr.
Llauger aquesta és una iniciativa que encara que sigui similar no
té res a veure amb el debat que moltes vegades hem tingut a
aquesta cambra sobre la cogestió aeroportuària, sincerament és
el Govern central -com molt bé s’ha expressat en aquestes
darreres setmanes i en aquests darrers mesos el que fa feina per
aquesta gestió o cogestió aeroportuària i que negocia i que el
Ministeri de Foment és el que ha plantejat ja una reforma
seriosa i important perquè les comunitats autònomes es puguin
beneficiar en aquest sentit.

El tema que avui ens ocupa és, com comentava el portaveu
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, el Sr. Llauger, un
tema que es pot entendre com a similar, però que ve en un sentit
molt més diferent (...) a la necessitat de la gestió pròpia d’aquest
aeròdrom, de l’aeròdrom de Son Bonet, per part de la comunitat
autònoma. Creim importantíssima aquesta petició d’obrir un
procés per tal de desclassificar aquest aeroport, entenent com
a... que sigui un aeroport i com és d’interès general i en
conseqüència traspassar aquestes competències a la comunitat
autònoma. El que passa és que estam oberts, com a grup
parlamentari, que aquesta iniciativa es pugui entendre com a
una porta de diàleg entre el Govern de l’Estat i el Govern de la
comunitat autònoma per tal d’aconseguir aquest objectiu.

Per tant, en aquest sentit, com a grup parlamentari, donarem
el nostre suport a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. José María Rodríguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, vamos
a dar soporte a esta moción, incluso vamos a hacer una
propuesta por si se puede ampliar en aquello que tiene sentido
y que ya aprobó el pleno de la Cámara. Resultaría incongruente
que el pleno aprobase una cosa y hoy le pidiéramos nada más al
Gobierno la mitad de lo que aprobamos en el mes de
septiembre.

Le haré un poco de recuerdo porque a veces las cosas, hay
tantas cosas en la cabeza que no nos acordamos, pero el 9 de
junio se debatió en la Cámara una interpelación del Partido
Popular relativa a la política de fomento de la industria del
sector aeronáutico en las Islas Baleares. En aquella interpelación
ya anuncié yo, que fui quien... en la Cámara y consta así en la
página 3.077 del Diario de Sesiones: “por ello creemos que el
Gobierno ha de proponer la transferencia inmediata a la
comunidad de las instalaciones de Son Bonet en el municipio de
Marratxí y también de los terrenos que ubicados en Mahón y en
San Luis de Menorca para poder utilizarlos, para poder ubicar
en ellos y por tanto, en ambas islas las industrias y centros de
formación que se precisan para disponer de un magnifico o de
dos magníficos centros aeronáuticos que posibiliten los
objetivos que nos ocupan”.

Posteriormente en el mes de septiembre, en la sesión de día
21 de septiembre, la Cámara aprobó por unanimidad una
moción donde se pedía al Gobierno, decía “creo que es
importante también y que es una reivindicación que tendría que
estar ya hecha, es conseguir la transferencia tanto del aeródromo
de Son Bonet como de los derechos que sobre los terrenos que
hay entre Mahón y San Luís, detrás del aeródromo, tenga el
Estado a fín de disponer de territorio, de terrenos para ubicar
tanto empresas aeronáuticas como escuelas de formación para
estos objetivos. 

La proposición no de ley que viene hoy aquí a la Mesa de la
Cámara y que fue entrada en el ínterin de estos dos acuerdos del
pleno de la Cámara, el 16 de septiembre, la primera proposición
la hice yo el día 9 de junio, solamente reivindica Son Bonet.
Creo que sería un error no reivindicar también los derechos que
el Estado tiene sobre los terrenos que hay entre Mahón y San
Luís y que actualmente está el aeródromo de Menorca y que
lógicamente también sería una base magnífica para que también
en Menorca, la isla posiblemente con más declive económico de
las Islas Baleares, pudiera tener un sector aeronáutico.

Por lo tanto, lo que propongo al grupo que ha propuesto esto
aquí ampliar en este sentido la petición que ha hecho, porque
sería incongruente con lo que aprobó el pleno de la Cámara en
la moción del 21 de septiembre. Creo que no sería lógico que
hoy nada más pidiésemos la mitad de lo que aquel día todos por
unanimidad acordamos. Creo que no será excesivo poder
reordenar la petición de la propuesta para que fuera así.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Si vol fer ús de la paraula el
proposant per contradiccions o per posicionar-se en torn al que
ha dit el Sr. Rodríguez.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies als grups pel suport que han mostrat. En aquest
cas el que es demanava és que un aeroport existent, no uns
terrenys, sinó un aeroport existent fos desclassificat com a
d’interès general i per tant, en conseqüència, passàs a ser de
competència autonòmica una vegada perduda la condició
d’aeroport d’interès general.
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En qualsevol cas, respecte de la possibilitat d’ampliar-ho
demanant també la transferència dels terrenys entre Maó i Sant
Lluís, el que demanaria al president de la Cambra són dos
minuts de recés per després poder contestar a aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’obre un recés de dos a cinc minuts per
aclarir posicions.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam. Té la paraula el Sr. Llauger perquè ens expliqui
a quin acord hem arribat.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ.

Sembla que hem arribat a un acord els portaveus per
incloure un punt segon que reprodueixi pràcticament la
literalitat d’un acord ja adoptat al Plenari amb motiu d’una
moció referent a aquest aeròdrom de Menorca, entre Maó i Sant
Lluís.

El text seria el mateix amb una petita matisació final i llegiré
com quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a iniciar negociacions per tal d’aconseguir
del Govern de l’Estat la transferència en el termini més breu
possible de, -bé, l’aeròdrom de Son Bonet al municipi de
Marratxí s’aniria perquè ja ho diu el punt primer- dels terrenys
ubicats a Maó i a Sant Lluís per ubicar-hi indústries i centres de
formació vinculats al sector aeronàutic -i l’afegitó que posaríem
seria- i a d'altres serveis”, per obrir una mica més la possibilitat
de poder disposar d’aquests terrenys lliurament, per dir-ho així.
"Altres serveis", està bé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. 

Dit això crec que podem procedir a la votació de la
Proposició no de llei 12409/09, que s’entén amb el text
presentat més l’afegitó que ens ha llegit el Sr. Llauger.

Per tant, demanaríem, vots a favor? 

Crec que està aprovada per unanimitat. La donam aprovada
per unanimitat.

Esgotat l’ordre del dia, i no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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