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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, es demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, Antoni Alorda substitueix Biel Barceló.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Marga Serra.

Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en
matèria d'indústria i energia i altres activitats (dimanant
del Decret Llei 7/2012).

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha més substitucions, l’ordre del dia d’avui
consisteix a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5667/12,
de mesures urgents per a l’activació en matèria d’indústria i
energia i altres activitats.

El debat dels articles, esmenes i vots particulars, si n’hi ha,
s’acordà, atès el manifestat pels ponents, que es faria amb vuit
debats. Per tant, començam el primer debat.

Al títol del projecte, a la denominació del capítol 1, ...

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre només, perquè de la
Ponència vam quedar que el Grup Popular ens faria arribar els
estudis en matèria d’aigua i encara no els tenim. Ha passat la
ponència, ha finalitzat, som a comissió, ens van assegurar que
els tendríem, han passat 15 dies, dimarts li vaig demanar a la
diputada i és per saber, si els tenim, perquè, encara que fos
durant ..., doncs poder-los fer una ullada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

No els tenc en aquest moment, miraré de tenir-los abans del
plenari. Sí que li puc explicar.

EL SR. PONS I PONS:

Crec que, voldria que constàs en acta, en qualsevol cas, que
documentació requerida a la ponència no ha estat entregada als
ponents i que, per tant, no tenim tota la informació que hauríem
de tenir a l’hora de prendre les decisions que prendrem en
aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Pons, constarà en acta. Per tant, podem
començar, entenc, el primer debat, del títol del projecte, de la
denominació del capítol 1, l’article 1 i el preàmbul, que no hi ha
esmenes vives, només hi poden presentar vots particulars
derivats de l’aprovació de les esmenes 6640, 6632, 6641, 6642,
6631 i 6630/12 del Grup Parlamentari Popular.

Intervencions dels grups parlamentaris. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pons, té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començarem llegint quin és
el títol final d’aquest projecte de llei, que és el Projecte de llei
de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia, en noves tecnologies, residus, aigües,
altres activitats i mesures tributàries; perquè hi hagi 19 articles
i un títol tan llarg, possiblement sigui la llei on la proporció del
títol amb els articles que hi ha després, sigui el de major
productivitat. I aquesta reflexió sí que la voldríem fer, entre
d’altres coses perquè les noves tecnologies, els residus, les
aigües i les mesures tributàries han entrat per la via de les
esmenes i, per tant, sense oportunitat que els diputats de la resta
de grups polítics tinguéssim l’oportunitat de poder esmenar i de
poder valorar, prèviament a la presentació de la tramitació,
aquestes qüestions.

Si a açò hi afegim, a més a més, que en matèria d’aigües,
que en matèria de residus, que en matèria de noves tecnologies
aquesta comunitat autònoma no té pràcticament legislació
pròpia, que aquesta és la primera vegada que ens trobarem
legislació en matèria d’aigües, en matèria de noves tecnologies
i en matèria de residus, i que açò entri per la porta de darrera, a
través d’esmenes del propi Partit Popular, doncs no ens sembla
que sigui la millor tècnica jurídica ni el millor exercici de
transparència per poder afrontar un projecte com aquest, que
vull recordar que l’objectiu era l’activació econòmica i que les
esmenes l’han acabat convertint en una espècia de caixó de
sastre on hi ha entrat tot allò que qualsevol dels consellers
membres del Govern tenia interès a poder resoldre.

No ens sembla, insistesc, que hagi de ser aquesta la millor
manera d’entrar a legislar en matèries tan importants com són,
insistim, les noves tecnologies, els residus o les aigües. No ens
sembla que a través d’aquí s’hagin de retocar plans directors
sectorials de consells insulars per tal de resoldre problemes
puntuals. I si a açò hi afegim, a més a més, que ni tan sols, com
molt bé ha quedat demostrat, s’ha entregat als diferents grups
polítics la informació mínima que justifiqui i avali les decisions
que en aquests moments es prenen o prendrem en aquesta
comissió, ens sembla tot just un disbarat.

No compartim, per tant, aquest plantejament. Hi haurà, per
suposat, vots particulars a les esmenes que ha presentat el Partit
Popular i en aquest sentit, per tant, el plantejament nostre seria
clar: lligat al títol, lligat també al preàmbul, que el preàmbul
l’únic que fa és recollir aquestes qüestions del títol, i
evidentment el que ens hauria agradat hauria estat que el Partit
Popular, si hi tenia interès, hagués posat damunt la taula un text
realment jurídic que donés una visió global del tema dels
residus, del tema de les aigües, del plantejament de les noves
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tecnologies i que no, a través de subterfugis, resoldre qüestions
concretes i puntuals que a ells els puguin interessar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, entenem que presenta el vot particular a aquestes
esmenes. Correcte, molt bé.

Continuam, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Esquerra Unida i Més per Menorca, el Sr.
Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup també
presentam, anunciam, vot particular a totes les esmenes que
varen ser incorporades en ponència d’aquest debat.

I també voldríem fer una reflexió, ja vaig fer, el nostre grup,
una queixa i una reflexió a la Mesa respecte de la no-idoneïtat
de discutir propostes d’esmenes en una matèria que no tengui a
veure amb el títol. El Partit Popular és tan conscient que no és
al títol que esmena el títol, és a dir, crec que ja una confessió
més oberta, més clara, més contundent és que si haguessin
volgut amagar-se darrera la paraula “i activitats”, doncs així ho
haguessin, però n’han estat tan conscients que no era el cas que
han hagut de modificar el títol, la qual cosa, insistesc, vol dir
que no eren en el títol.

I no eren en el títol perquè tractar que l’aigua, regular poder
extreure aigua d’aqüífers sobreexplotats és una matèria
d’indústria, com es va intentar fer amb una argumentació
d’aquesta fórmula, ens sembla ja, no ho sé, una pirueta a punt
de la sorna a la credibilitat d’aquest parlament.

Volem fer una crida a la responsabilitat quant a la qualitat
del producte legislatiu, del primer, una qualitat formal, que
aquestes lleis que acaben modificant tantes lleis i que obliguen
fins i tot a texts refosos, nosaltres tenim una esmena en aquest
sentit perquè si no són immanejables, realment es converteixen
en un cada vegada menys Estat de dret, perquè no se sap on hi
ha la norma que regula la matèria, perquè respon a una
conjuntura, a un despatx que s’ha fet en aquell moment amb un
sector, amb un lobby econòmic i que al final acaba dins un
maremàgnum.

Però, sobretot, a la qualitat democràtica; la qualitat
democràtica que ve que es parli del que s’ha de parlar, la
sentència del Tribunal Constitucional que rebutja esmenes del
Senat, presentades en el Senat, perquè no tenien a veure amb el
títol, hi insisteix molt en aquest vessant; que és un frau
democràtic el fet d’introduir noves matèries quan encara no han
estat tractades dins el debat general; però també una qualitat
democràtica amb tots aquells debats de caràcter territorial que
ens hem autoimposat la fórmula que tenguin una informació
pública oberta a la ciutadania, que deriva, a més, d’una
obligació de la Directiva europea d’ordenació del Territori, que
obliga que tots aquests instruments tenguin informació pública,
i que la fórmula de l’esmena que modifica plans directors,
doncs, la frustra i senzillament se’n riu, jo crec que se’n fa befa
d’aquest tipus de prevencions, d’aprofundiment democràtic. I

quan el carrer ens en demana de cada dia més, aquest parlament
regula de cada vegada menys, crec que és no saber llegir els
signes dels temps.

Per tant, encara ara demanaríem al Grup Popular que
replantegi, que si fins i tot vol fer, ja discutirem el contingut si
no queda més remei, aquestes iniciatives dur-les endavant, que
no les hi dugui a través d’aquesta formulació. De totes maneres,
hi haurà dins els debats de cada un dels punts que s’han
incorporat la seva inclusió, ara mateix només parlam del títol i
del preàmbul i, per tant, sobre aquestes sí que presentarem vot
particular i crec que queda prou argumentat amb aquesta
intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, presenta vot particular, Sr. Alorda? Sí, sí, en presenta,
molt bé.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

A tots els punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar les posicions dels grups, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, yo quería
decirles a los representantes del Grupo Socialista y PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca que la técnica legislativa no
es otra que la que permite la ley y nuestro ordenamiento jurídico
y, en todo caso, el Reglamento de esta cámara, es decir,
nosotros hemos procedido siempre conforme a derecho y así
voy a intentar justificarlo en esta pequeña intervención.

Porque, en mi opinión, el preámbulo, con lenguaje solemne,
conciso y declarativo, expone cuáles son los motivos que
suscitan esta iniciativa legislativa. Las materias de sobra son
expuestas en la configuración del título de esta disposición
normativa y sus enmiendas técnicas y de los grupos
parlamentarios.

En definitiva, se trata de formular y de facilitar la
identificación de una disposición de un modo tan escueto como
cabal, y ese es, precisamente, el objetivo. Se trata, igualmente,
de singularizar el contenido del texto, que después se dividirá y
estructurará en capítulos, me refiero, obviamente, al título. Se
trata de hallar un eje vertebrador del contenido legal, la adición
innecesaria, en este caso, dadas las materias conexas que, como
ustedes comprenderán, contiene el texto bien podrían ser del
todo innecesarias e incluso perturbadoras del objetivo final de
este texto normativo.
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Todos los manuales de técnica legislativa exigen brevedad
y precisión y yo creo que, en ese sentido, es lo que se intenta en
este texto. Y bien es cierto que el título antecede al preámbulo,
en el que quedan suficientemente argumentados los motivos del
Gobierno para legislar, del modo y forma en el que lo hace.

En el número 1 se extiende la argumentación sobre la
urgencia y la necesidad de adoptar medidas para la activación
económica, puesto que es notoria la tesitura económica en la
que se encuentra la comunidad autónoma, y ésta hace que sea
una cuestión de responsabilitat, por urgencia y necesidad,
adoptar cuantas medidas sean necesarias para reactivar
determinados sectores y actividades, como así pretende hacerlo
este texto normativo.

En el punto 2, se extiende igualmente sobre las materias de
industria y energía, de nuevas tecnologías, éstas aplicadas
fundamentalmente al sector energético y de telecomunicaciones.
Después, posteriormente, obviamente, se desarrollan en el
articulado y sobre, además, los resíduos y las aguas. Los
primeros incardinados a la industria de producción de energía,
y me refiero a los resíduos, y las medidas sobre el agua, porque
son fundamentales, y yo discrepo con usted, Sr. Alorda, para
optimizar los recursos de la industria agroalimentaria a la que
sirven, precisamente. Y todos estos sectores, industria sobre
producción de energía alternativa, biomasa, cogeneración y
otras, como ustedes saben; industria de telecomunicaciones y su
normativización homogénea en toda la comunidad autónoma, y
no en la dispersión, como ustedes pretenden, de normas de
carácter local y municipal, son en aras de unos objetivos
comunes, incluso la exposición de motivos hace referencia al
respeto a la intervención de los consells y ayuntamientos en
estas materias; industria agroalimentaria, así como el papel
decisivo de las industrias terciarias que, en nuestra opinión,
requieren de un marco legal facilitador que reduzca la
burocracia administrativa y elimine los interminables requisitos
y exigencias, muchas veces duplicados por varias
administraciones, en la tramitación de los expedientes
administrativos.

En definitiva, se trata, señorías, de simplificar los
procedimientos administrativos para impulsar y facilitar la
actividad que proviene de nuestros emprendedores y de los
portavoces de los proyectos de gente con ganas de ganarse el
futuro en esta comunidad autónoma. Y es en esa vía, la que
incardina la declaración responsable, acorde, igualmente, al
espíritu del Real Decreto 19/2012, para la creación de nuevos
proyectos e igualmente nuevas industrias; porque, señorías,
debemos diversificar y ofrecer facilidades a los sectores que son
estratégicos, como la producción de energías alternativas a las
tradicionales, porque, además, incluso nos obliga un
compromiso de cumplimiento de emisiones con la Unión
Europea, como ustedes saben. Así como también, sin
desmerecer a las demás, la de nuevas tecnologías, y todo para
conseguir que nuestras empresas sean competitivas nacional e
internacionalmente, y que la administración, además, sea un
verdadero cauce público facilitador, proporcionando un servicio
más ágil, eficaz, a los administrados.

Este es el sentido de nuestras enmiendas que complementan
el texto y además circunscriben las materias, bien
complementadas igualmente con el articulado y con el espíritu
de la norma, tal y como vamos a tener la oportunidad de
exponer hoy.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a la votació dels vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Per tant, queden rebutjats els vots particulars presentats.

Ara passam a la votació del títol del projecte, de la
denominació del capítol 1 i de l’article 1.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Per tant, queda aprovada.

Ara passam al segon debat..., em substitueix?, com vulgui,
el Sr. President.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Yo solicitaría, para que nos podamos intercambiar sólo un
minuto, y pediría perdón a la sala, puesto que estaba
defendiendo siendo el presidente ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vos pareix bé, passarà a presidir el president. Molt bé.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Perdonau. Passam idò al debat número 2, a la denominació
del capítol 2 d’indústria i energia, articles 2, 3 i 4. Hi ha les
següents esmenes vives:

 A l’article 2, la RGE núm. 6593/12, del Grup Parlamentari
Socialista.

A l’article 3, la RGE núm. 6590/12, del Grup PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca, i la RGE núm. 6594/12,
del Grup Socialista.
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 A l’article 4, la RGE núm. 6595/12, del Grup Parlamentari
Socialista.

Passam idò a les intervencions dels grups parlamentaris i per
al Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pons, cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt possiblement en
qüestions com les energies renovables i la seva implantació,
nosaltres pensàvem i n’estàvem convençuts que la capacitat de
poder generar consensos i de poder tancar acords entre les
diferents forces polítiques era més que factible. De fet, estic
convençut que, si hi hagués hagut un mínim de voluntat per part
del Govern en el moment que va redactar el projecte, el decret
llei en aquell moment, estic convençut que hauria estat
perfectament possible el fet que s’haguessin pogut tancar
acords, lligats a la importància i a l’afavoriment de la
implantació d’energies renovables.

Malauradament, però, de vegades fan allò fàcil el més difícil
fins a aquell extrem que impossibilita l’arribada d’acords o la
capacitat de poder fer plantejaments conjunts entre les diferents
forces polítiques. Per què dic açò? Home, dic açò perquè
nosaltres estam convençuts de la importància d’impulsar i de
desenvolupar estratègies, instalAlacions d’energies renovables,
però també ens sembla fonamental que s’ha de fer des de la
complicitat i des de la participació de les diferents
administracions i institucions. I som davant una qüestió que per
a nosaltres és fonamental i important, perquè el Govern
autonòmic autoritzarà instalAlacions d’energies renovables en el
sòl rústec sense que els consells insulars, sense la necessitat que
els consells insulars puguin veure-ho bé o no. Per açò ens
apareix, per primera vegada, un concepte desconegut, fins fa
poc temps, que és el de l’informe determinant, no l’informe
vinculant, no l’informe preceptiu, l’informe determinant que
vendria a ser un informe preceptiu al qual s’hi ha de fer un poc
més de cas, però que no obliga a tenir-ho en compte.

Què vol dir açò? Doncs que quan el Govern decideixi la
implantació de qualsevol projecte a l’illa de Menorca, a l’illa
d’Eivissa, a Formentera o a la mateixa illa de Mallorca l’opinió
que li pugui merèixer el consell insular, i per tant la institució de
Govern de cada una d’aquelles illes, no tendrà massa
importància. Però açò no acaba aquí sinó que el Partit Popular
dóna una volta més a aquesta proposta i permet, a través de la
disposició final novena, que el conseller de torn pugui modificar
aquest mateix article, l’article 3, per tal, si fa falta, ni tan sols
haver de solAlicitar informe determinant als consells insulars. 

Amb què ens trobam? Ens trobarem, precisament, amb
aquesta qüestió, amb una qüestió molt clau i és que des de
l’energia, sense tenir en compte plantejaments urbanístics en sòl
rústic, s’autoritzaran, per via d’ordre del director general,
instalAlacions a les diferents illes sense que els ciutadans, sense
que els governs insulars puguin dir la seva. És cert, això ens ve
de l’època del Sr. Matas. Durant l’època de la legislatura
passada en cap cas no es va instalAlar ni es va fer cap
plantejament en contra de les voluntats municipals ni insulars i
en aquest cas el que es fa és agafar aquesta famosa disposició
addicional vuitena de la Llei de sòl rústic i se la utilitza de
palanca per ja, d’una manera definitiva, deixar arraconats els

consells insulars, els ajuntaments per tal d’afavorir la
instalAlació d’energies renovables en sòl rústic.

Aquest punt nosaltres no el podem compartir, de cap de les
maneres, i per açò hi haurà vots en contra per tal de rebutjar
aquesta manera de plantejar-ho. A nosaltres ens hauria agradat
més una altra qüestió, que varen presentar després, i és que hi
pogués haver la supressió de la disposició addicional vuitena de
la Llei de sòl rústic que fes possible, precisament, la declaració
d’interès general i la llicència d’obres municipal. Si açò no pot
ser perquè no ho vol el Partit Popular nosaltres fins i tot li feim
un plantejament, crec que a més el partit PSM-Verds també el
plantejaven, i és que almanco l’informe insular, que almanco
l’informe municipal sigui vinculant, que hi pugui haver un
informe vinculant de tal manera que els ajuntaments i els
consells insulars tenguin la garantia que no se’ls passarà pel
forro, que se’ls tendrà en compte i que, per tant, la voluntat a
cada una de les illes també té el reconeixement dels governs
insulars.

Per açò, per tant -insistim- hi haurà vot en contra dels
articles 2 i 3. 

A l’article 4 havíem presentat un text alternatiu, és una
qüestió estrictament d’estil i en aquest sentit, si el Partit Popular
ho veu bé, no tendrem massa inconvenient, supòs jo, a poder
arribar a acords a l’article 4, insistesc, no a l’article 2 i a l’article
3. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, certament ja s’ha apuntat quin és
el bessó del que pretenen els articles 3 i 4 que en realitat,
bàsicament, amplien l’abast de la disposició addicional vuitena,
tal i com està ja dissenyada la Llei de sòl rústic amb la
modificació que es va produir a finals de la legislatura de 2003
amb la qual s’intenta que sigui un òrgan unipersonal i sectorial
el qui doni l’interès general. Nosaltres pensam que és important
simplificar el procediment, pensam que és important coordinar
les distintes administracions i evitar el viacrucis que certament
en moltes ocasions es troba el ciutadà quan intenta haver de
tramitar davant distints organismes tramitacions eternes. Per
tant, la vocació que pot confessar, com a mínim la confessable
o la que podria motivar aquesta formulació, nosaltres la
compartim. Allò que no compartim és la solució, que la solució
passi perquè sigui un òrgan unipersonal del Govern i sectorial
el que passi per sobre de la visió territorial d’un òrgan colAlegiat
i que a més és titular d’una competència tan rellevant en l’abast
paisatgístic i de tot ordre que tenen aquestes instalAlacions que
són els consells. 
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Efectivament, si trobam una fórmula de coordinar aquesta
motivació amb una altra solució, nosaltres hi seríem. El fet que
sigui més lenta la tramitació insular doncs això ho hem de
solucionar, no ho hem de salvar per trossos, ho hauríem de
salvar in totum , ho hem d’afrontar i ho hem de resoldre no
traient-ne trossos del paquet. Per tant, encara que fos ara com
una solució d’urgència, que tampoc no ens resulta plenament
satisfactòria, però una fórmula de compromís, l’informe fos
vinculant de totes les administracions que hi estan referides i
que tenen veu i vot en aquesta matèria ara mateix,
completament, creim que seria el raonable. 

Pensin que en aquest moment, per matar o per passar per
damunt d’un planejament municipal, doncs, hi ha una tramitació
expressa que és la d’interès general o una altra que és de
caràcter sectorial, aquesta sí que s’imposa, però són els plans
directors sectorials. Clar, el pla director sectorial significa
informació pública de dos mesos, significa consultes, significa
molts informes tècnics, és cert, és llarg, però dóna una garantia
que per passar per damunt l’ajuntament i per passar fins i tot per
damunt els consells insulars quan aquests plans directors els
dicta el Govern doncs hi ha hagut una tramitació amb totes les
garanties. Quan es volen fer decisions ad hoc per a aquell cas
particular i se li fa el que representa un interès general que, al
cap i a la fi, és fer-li un petit pla general per a ell, la veritat és
que se li han de posar tots els focus i s’ha de poder tenir totes les
garanties. Això de donar-ho a un director general a nosaltres ens
sembla que no és correcte.

Per tant, la forma que aquí es pretén i la idea, no havíem
presentat l’esmena de supressió precisament perquè érem
conscients, i la disposició addicional ja hi era, però creim que és
correcta la fórmula més prudent que planteja el Grup Socialista
de no ampliar la disposició addicional vuitena sinó al revés,
revisar la disposició addicional vuitena. Per tant, donarem
suport a les esmenes de supressió dels articles 2 i 3. Retiram, en
aquest moment, la nostra esmena 6590/12 a l’article 3, en
congruència amb el nostre vot favorable a la supressió i, com
s’ha apuntat, l’article 4 sí que és un tema menor, és un tema
gairebé de redacció per ventura més afortunada, nosaltres
donarem suport a l’esmena, però evidentment el suport o no a
l’article 4 és de menor intensitat i càrrega política del que tenen
els temes dels articles 2 i 3.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I ara, pel torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el diputat
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos esta parte del
proyecto de ley como la continuidad por la apuesta de la energía
renovable en nuestra comunidad autónoma así como una
herramienta clarificadora de cara a los ciudadanos que quieran
promover dichas energías. 

Consideramos necesarios para una correcta implantación y
desarrollo del sistema energético de las Islas Baleares los
artículos 2 y 3 de este proyecto de ley así como muy útil el
artículo 4 para las explotaciones agrarias que tengan la
oportunidad de desplegar energía renovable limpia para hacer
que sus explotaciones sean más rentables.

Respecto a las enmiendas que han presentado, y aún quedan
pendiente de debate, el Grupo Parlamentario Popular se
posiciona de la siguiente forma, en el artículo 3 entendemos que
la enmienda 6590, presentada por el PSM decae y quedaría viva
la enmienda 6595, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, de modificación. El Grupo Parlamentario Popular la
votará a favor si aceptan la siguiente transacción que les
proponemos a continuación, que consiste básicamente en una
mera corrección de escritura, de cambiar la palabra “regulará”
por “tiene que aprobar por orden”, quedando de la siguiente
forma el contenido de la enmienda: “El conseller competent en
matèria de medi rural ha d’aprovar per odre la normativa per
integrar la producció d’energia renovable a les explotacions
agràries amb la finalitat que siguin més rendibles i que
l’energia que es pugui produir sigui un complement econòmic
de l’activitat de l’explotació.”

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fernández. Entonces pasaríamos a la
votación de las enmiendas...

EL SR. PONS I PONS:

Sí, l’acceptam, és un tema estrictament de redacció i, per
tant, a efectes nostres no hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Entonces, en primer lugar, habiéndose retirado la 6590/12
del Grupo Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, digo bien si a la enmienda 6595, del Grupo
Parlamentario Socialista, al artículo número 4 se transacciona
finalmente, y le rogaría que me pasara una redacción definitiva,
y podríamos entenderla aprobada por asentimiento, ¿sí? 

Muy bien. 

Entonces pasaríamos a la votación de las enmiendas a los
artículos 2 y 3, ambas del Grupo Parlamentario Socialista. 

¿Votos a favor? 

¿Sí?, ¿quería usted decir algo?, ¿no quiere usted decir nada,
Sr. Pons?

Entonces, perdonen, 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 9 votos en contra y ninguna abstención.
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Quedarían entonces rechazadas las enmiendas por 9 votos en
contra y 5 a favor.

Pasaríamos ahora a la votación de la denominación del
capítulo 2 ...

(Pausa)

Perdonen, perdonen por la aclaración. Entonces pasamos a
la votación de la denominación del capítulo 2, Industria y
Energía. Entiendo que el artículo 4 ha quedado aprobado en su
redacción original y con la transacción efectuada por
asentimiento. 

Pasamos a la votación de los artículos 2 y 3.

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra? 5 votos en contra.

Ninguna abstención.

Queda, por tanto, aprobado por 9 votos a favor y 5 votos en
contra.

Pasamos a continuación al debate número 3...

(Remor de veus)

Sí, les recuerdo igualmente, por una cuestión de forma, que
pasen, por favor, al letrado el texto definitivo de la transacción.

Pasamos, entonces, al debate número 3, a los artículos 5, 6,
7 y 8. Quedan las enmiendas vivas siguientes, al artículo 5 con
RGE núm. 6591/12, del Grupo Parlamentario PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca; al artículo 6 con
RGE núm. 6596/12, del Grupo Parlamentario Socialista; al
artículo 7 con RGE núm. 6571, 6572 y 6573/12, del Grupo
Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
y con RGE núm. 6597 y 6598/12, del Grupo Parlamentario
Socialista; al artículo 8 con RGE núm. 6599, 6600, 6601 y
6602/12, del Grupo Parlamentario Socialista. Iniciaríamos
entonces las intervenciones de los grupos parlamentarios.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
el Sr. Pons, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest capítol es regula o
en aquests articles es regula bàsicament tot el referent a la
biomassa i la gestió de la biomassa, plantejament que d’entrada,
evidentment des dels principis generals, la importància
d’impulsar aquest tipus d’energia per nosaltres és totalment
compartida. No obstant açò, com sol succeir, i des d’aquesta
impossibilitat que el Partit Popular estigui dispost a moure’s en
res, doncs, també fa impossible el fet que nosaltres, amb el
plantejament que hi ha, la puguem acceptar. I no l’acceptam
bàsicament des d’una idea, traslladar sempre sobre el sòl rústic
determinades activitats que per les seves característiques són
eminentment industrials i que l’únic que fan és garantir, des
d’aquest plantejament, la translació d’activitat industrial sobre

el sòl rústic no ens sembla que sigui, des d’aquesta perspectiva,
la idea ni el plantejament més encertat.

Entenem perfectament i compartim que a finques particulars
hi hagi instalAlacions per donar respostes a la sortida de la
biomassa, finca per finca, i que açò impliqui per tant
instalAlacions desmuntables, des d’aquesta perspectiva cap
inconvenient. Però el punt se’ns complica en el moment que
parlam d’instalAlacions, obra en gros, que treballaran en moltes
finques de superfícies més bé elevades i que, bé... si tenguéssim
una carestia o una manca de sòl industrial doncs ho podríem
entendre, però quan tenim, precisament, superfície en sòl
industrial suficient com per poder-les ubicar nosaltres érem
partidaris que aquest tipus d’instalAlacions poguessin anar a zona
industrial -insistim-, poguessin anar directament a sòl industrial.

La fórmula d’entrar a autoritzar tres anys per fer una
pròrroga de tres anys més d’una nau industrial... açò genera,
senzillament, massa incògnites i els precedents no avalen en cap
cas que aquesta sigui la fórmula que doni sortida viable a
aquests plantejaments. És més, les provisionalitats s’acaben
consolidant, i autoritzar una provisionalitat perquè es consolidi
al cap d’ics anys amb els impactes que açò genera a nosaltres,
insistim, no ens sembla que sigui el plantejament més encertat
i des d’aquesta perspectiva, vist que no va estar d’acord el Partit
Popular a moure’s amb això, el nostre posicionament serà de
votar-lo en contra.

Ens sembla bé el fet que l’article 5 tengui en compte els
consells insulars i els ajuntaments, totalment d’acord, res més
faltaria. 

I a l’article 6 també vàrem presentar una esmena perquè ens
sembla que no hauríem de deixar-ho en mans de la conselleria
sinó que s’hauria de crear realment aquest registre de gestors de
biomassa vegetal i en aquest sentit, per tant, fèiem una
modificació on quedés perfectament clar l’ordre que es manava
al conseller de torn perquè creés aquest registre i hi hagi, per
tant, una passa més a favor de la transparència en el cas de les
empreses gestores en matèria de biomassa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara té la paraula per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca el
Sr. Alorda per cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies. El Sr. Pons ha apuntat, jo crec, el punt central de
discrepància o de prevenció respecte d’aquesta norma. Nosaltres
l’hem resolt d’una altra manera, que és, si es volen donar
garanties i tranquilAlitat que realment les instalAlacions que
poden tenir una certa vocació de fixes dins el magatzem i
tractament per fer biomassa se li vol donar el caràcter de
conjuntura, que podria tenir sentit, nosaltres entenem que sí
podria tenir sentit tractant-se de determinats tipus
d’explotacions forestals, doncs, volem saber cert que aquest
desmuntatge, que és pel que aposta la llei, és real i perquè sigui
real demanam un aval, demanam la garantia, ens sap greu
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perjudicar el productor, però volem creure’ns que realment es
durà a terme el desmuntatge tal i com exigeix la llei.

Tots coneixem el sud i sabem com van aquestes menes de
cartes en blanc o cartes que la llei diu que al final acabarà
passant una altra cosa, però no arriba a passar. Veim
estrictament tota la normativa que desenvolupa el Partit Popular
tant a Madrid com a Palma respecte de tots aquests tipus de
situacions, és anar a crear les situacions consolidades
maldament la llei havia deixat molt clar que eren conjunturals,
que eren provisionals. Després la força normativa, la cosa
fàctica du a dir, consolidem-ho. Fins i tot el conseller a vegades
acaba dient, però que ho voldríeu ara, tomar? Bé, és exactament
el que diu aquesta llei, concretament aquest tipus
d’instalAlacions, que es desmuntaran i deixaran la finca talment
com estava. 

A nosaltres ens va bé, acceptam que no calgui anar a
polígons industrials amb el plantejament que fa la llei, ara,
volem creure’ns-ho, volem que sigui ver que hi hagi la mateixa
llei que ho transmeti clarament al productor i que el productor
ho faci o no ho faci, però sabent que allò que fa és el que diu la
llei. Per tant, crec que la fiança és el que ho garantiria.

L’altre element és de caràcter competencial i nosaltres, he de
confessar, que no l’acabam de resoldre amb tota la satisfacció
que a mi ara m’agradaria poder tenir i que ens agradaria, si
tenguessin la sensibilitat d’atendre aquesta reflexió, doncs que
trobem una fórmula de transacció que pugui ser més reeixida.
Evidentment si no la tenen quedarà expressada quina és la
nostra posició.

Es diu que la matèria de biomassa la tramitarà l’òrgan que
du medi rural. És a dir, el responsable de medi rural serà qui
d’alguna manera autoritzarà aquestes matèries. A nosaltres ens
pareix bé, però, qui és que du medi rural? Bé, el du l’òrgan
autonòmic si té la competència, però les competències en
agricultura tenen vocacionalment una gran vocació de ser
transferides o de dur in totum o amb una amplíssima part per
part dels consells insulars, i ens agradaria que aquesta reflexió
també es dugués aquí. És a dir, el responsable, l’autoritat que
fos el qui du medi rural fos el qui du aquesta responsabilitat,
sigui autonòmica sigui insular, sigui a determinades bandes
autonòmica sigui a determinades bandes insular.

La veritat és que, fins i tot, un podria entendre que és confús
perquè la idea que els consells són institucions autonòmiques,
que mai no molt bé aclarit del tot, és talment l’esquema que diu
l’Estatut i que tots deim d’una manera retòrica, doncs aquest
òrgan autonòmic tant podria ser de l’administració autonòmica
com podria ser de l’administració insular i el fet de dir-li
conseller no ens aclareix tampoc aquesta qüestió, perquè tan
consellers són uns com són els altres, però és evident que una
lectura de context està dient que és el Govern que ho farà. I
nosaltres ho hem mirat de salvar dient que quedarà en
coordinació amb l’autoritat insular, però no és ben bé això que
volem dir, sinó que l’autoritat sigui la que toqui, i en aquest cas
la que toqui, la que li correspongui, efectivament que ho digui
als altres.

De totes maneres és cert que com a mínim jo vull saludar
que l’article 7 hagi admès que els planejaments municipals
puguin prohibir aquesta actuació, per tant dóna un marge als
ajuntaments, dóna un marge a la planificació, i només es
considera un ús admès si no hi ha aquesta prohibició en el
planejament territorial. A més és un ús admès que té molt més
sentit que el d’equipaments i indústries de què parlàvem en els
apartats anteriors; estam parlant d’una explotació de biomassa,
ens sembla bé que sigui ús admès. 

Comprenem la frontera que preocupa al Grup Socialista
respecte del moment de transformació i emmagatzematge, però
ja he dit quines han estat les prevencions que hi hem fet a favor
de dur-ho; al cap i a la fi com vostès saben, almenys a Mallorca,
hi ha ja un camí que cap a grans instalAlacions en tractaments
forestals, o en matèries..., ara estic pensant en Can Bajoqueta a
Selva, o Can Just a Inca, han tengut interessos generals per part
de la Comissió Insular d’Urbanisme; per tant ens movem en
aquesta situació de no exigir a espais que necessiten molts de
metres quadrats a sòl rústic o per a activitats lligades amb la
frontera amb allò rústic, de no derivar-les als polígons
industrials, com a mínim mentre no hi hagi un polígon industrial
realment amb una activitat pública més potent que actuï sobre
els seus preus.

La resta d’esmenes que mantenim són de caràcter gairebé
més puntual, totes van en la línia també de tenir informats els
ajuntaments i els consells. I una precisió a l’article 7.7, quan es
diu que si no actua el gestor de biomassa ho farà
l’administració, precisar una cosa que es podria entendre de
l’actuació subsidiària, que és que serà a càrrec de l’explotador,
però, bé, nosaltres creim que una cosa tan delicada com després
passar una factura d’una feina que ha fet l’administració sempre
és bo haver-ho deixat aclarit, no només que l’execució serà
subsidiària per suplir la falta d’activitat, sinó que serà
subsidiària passant la factura al gestor, que era el que en tenia
responsabilitat. Tota aquesta feina serà molt més fàcil i molt
més garantida si hi ha una fiança que es pot executar, que no sí
ho ha d’executar la mateixa administració.

Sàpiguen vostès que totes les previsions d’execució
subsidiària que tenen en aquest moment les nostres normes
territorials...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab. Només aquesta reflexió, que no s’executen, i un dels
arguments que té l’administració és que no té doblers, no té
doblers per executar subsidiàriament maldament sàpiga que ho
pot repercutir, però com que no té líquid no ho fa. Per tant les
fiances és l’únic que donaria tranquilAlitat i garantia a aquesta
actuació.
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Una transacció -perdoni- final a l’esmena 6597 del Grup
Socialista. Si hi hagués alguna possibilitat que s’aprovés creim
que ens agradaria que els valors protegits no fossin només de
(...) ambiental i territorial sinó també, i pels mateixos motius, la
patrimonial. Crec que la idea que té aquest 4.g) si s’hagués
d’incorporar també hi podria haver els elements patrimonials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I ara pel torn de fixació de posicions té
la paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jaime
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Popular consideramos esta parte del
proyecto de ley que es una apuesta clara por el desarrollo y la
instalación de energía obtenida por biomasa en nuestra
comunidad autónoma. 

En los artículos 5, 6, 7 y 8 de este proyecto de ley se
establecen las directrices para la gestión, la recogida, el
tratamiento, el almacenaje y la transferencia de biomasa vegetal.
Este proceso, dentro de una comunidad de nuestras
características naturales e insulares, es necesario y útil, no tan
solo a nivel energético como energía limpia, sino también a
nivel medioambiental, debido a que se da salida a una elevada
cantidad de madera que sale de la limpieza y el mantenimiento
de nuestros bosques o las fincas de nuestras islas. 

Respecto a las enmiendas que han presentado y aun quedan
pendientes de debate el Grupo Parlamentario Popular se
posiciona de la siguiente forma.

Respecto a la enmienda 6591 presentada por el Grupo
Parlamentario PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca, he de
indicar que votaremos en contra. Respecto a la enmienda 6596
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, he de indicar
que la votaremos a favor, ya que, aunque consideramos que el
contenido que indica dicha enmienda ya está incluido en el
proyecto de ley, creemos que se redunda más y queda más claro,
si cabe.

Respecto a las enmiendas 6571 y 6572 presentadas por el
Grupo Parlamentario PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca
he de indicarles que votaremos a favor, ya que aunque
consideramos que redundan clarifican más, si cabe, el contenido
del proyecto de ley. Respecto a la enmienda 6573 presentada
por el Grupo Parlamentario PSM-Iniciativaverds i Més per
Menorca votaremos en contra, ya que consideramos que la
gestión administrativa de un aval es difícil de gestionar o podría
suponer más lentitud y menos simplicidad administrativa; he de
indicarle, Sr. Alorda, que en el punto 7 del artículo 7 ya queda
bien claro que el gestor de biomasa es responsable, a su cargo,
de devolver el terreno utilizado a su estado original.

Y por último, respecto a la enmienda 6597 presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista votaremos en contra.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Vamos a ver si nos aclaramos. 

Entiendo entonces... Vamos a ver, ¿usted ha propuesto que
la 6596 del Grupo Parlamentario Socialista, que la 6571, 6572
del Grupo PSM-Iniciativa-Entesa i Més per Menorca, sean
aprobadas, y en este caso yo solicitaría a los grupos
parlamentarios si se pueden entender estas enmiendas aprobadas
por unanimidad?

EL SR. PONS I PONS:

Perdó, la del Grup Socialista evidentment sí, però a quina fa
referència? És per tenir-ho clar. Açò és la 4.g)?

EL SR. PRESIDENT:

Le explico. Al artículo número 6, y que me corrija el
representante del grupo si me equivoco, al artículo número 6, a
la enmienda 6596/12 del Grupo Parlamentario Socialista ha
manifestado que la votaría a favor; y al artículo número 7, las
enmiendas del Grupo PSM-Iniciativa-Entesa i Més per Menorca
6571 y 6572 votarían a favor, ¿con algún tipo de cambio en el
texto o simplemente como...?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Tal y como está.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. ¿Estamos de acuerdo entonces?

(Remor de veus)

Muy bien. Entonces, si a ustedes les parece bien...

(Més remor de veus)

Efectivamente, la 6596, la 6571 y la 6572 quedarían
aprobadas por assentiment.

Y ahora pasaríamos a la votación del resto de las enmiendas.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, nosaltres demanaríem votació separada de les
del Grup Socialista 6598, 6599, 6600, 6601 i 6602.

Crec que totes menys una.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Totes les que queden vives del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No, la 6597 no s’ha incorporada, o sí?

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, té vostè raó.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Idò la 6597 per un vent, i les altres amb una altra votació.

EL SR. PRESIDENT:

A los portavoces de los grupos. Pasamos entonces a la
votación de la enmienda 6597/12 del Grupo Parlamentario
Socialista, que es al artículo número 7.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

S’ha incorporada.

EL SR. PRESIDENT:

Ha sido transaccionada.

No, no, las otras serán en votación conjunta, y propone el Sr.
Alorda votación separada de las del Grupo Socialista. Entonces
repito: a la enmienda 6597/12 al artículo 7, del Grupo
Parlamentario Socialista, procedemos a la votación de las
enmiendas.

¿Votos a favor? 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 9 votos en contra y ninguna... Perdón, 8
votos en contra y ninguna abstención.

Pasamos entonces a la votación de las enmiendas que
quedan vivas, y paso a relatar que son la 6591, perdón, ahora...
Ahora pasaríamos a votar, y perdonen ustedes el lío, al artículo
7 las enmiendas 6598/12 del Grupo Parlamentario Socialista, y
al artículo 8 todas las enmiendas restantes, que también son del
Grupo Parlamentario Socialista, 6599, 6600, 6601 y 6602/12.

Votación de las enmiendas. 

¿Votos a favor? 4 votos a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra.

¿Abstenciones? 1 abstención.

Ahora vamos a votar las que quedan que, corríjanme ustedes
si me equivoco, al artículo 5, 6591/12, del Grupo Parlamentario
PSM-Iniciativa-Entesa i Més per Menorca; igualmente la
6573/12, del Grupo Parlamentario PSM-Iniciativa-Entesa i Més
per Menorca, y estas son las que quedan, así que vamos a
proceder, si ustedes les parece, a la votación.

¿Votos a favor? 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra y ninguna abstención.

Muy bien. Pasamos entonces al debate número 4, a la
denominación...

Perdonen ustedes, tienen razón.

EL SR. PONS I PONS:

Perdoni, Sr. President. Abans de la votació podria aclarir les
que s’han incorporat i quines no?, per tenir-ho clar.

EL SR. LLETRAT:

Si me permite, Sr. Presidente, se han incorporado las
enmiendas 6596, 6571 y 6572 por asentimiento.

EL SR. PRESIDENT:

¿Está claro, Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Demanam votació separada per articles, si pot ser. 

EL SR. PRESIDENT:

No, aquí establece que está de manera conjunta. 

EL SR. LLETRAT:

Bueno, pero se puede pedir votación separada.

EL SR. PRESIDENT:

No hay ningún problema. ¿Quieren ustedes votación
separada?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, demanaríem que pogués ser per separat, si és possible.
Sí, d’un amb un.

EL SR. PRESIDENT:

¿No hay inconveniente?

Muy bien, entonces votación del artículo 5. 

¿Votos a favor? 8 votos a favor.
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¿Votos en contra? 4 votos en contra.

¿Abstenciones? 1 abstención.

Votación al artículo 6.

¿Votos a favor? 8 votos...

EL SR. LLETRAT:

8 y 4.

EL SR. PRESIDENT:

¿Perdón? 8 y 4, 12 votos a favor. Perdonen, no me lo creía.

(Rialles)

Perdonen, 12 votos a favor.

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 1 abstención.

Pasamos a la votación del artículo número 7.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Y pasamos a la votación del artículo 8.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra? 4 votos en contra.

¿Abstenciones? 1 abstención.

Pasamos entonces al debate número 4. A la denominación
del capítulo II bis, sobre nuevas tecnologías, al artículo 8 bis.1
y 8 ter no hay enmiendas vivas, y sólo puede haber votos
particulares, como ustedes saben, derivados de la aprobación de
la enmienda 6633/12, del Grupo Parlamentario Popular.

Pasamos entonces a las intervenciones de los grupos
parlamentarios. Sr. Pons, tiene usted la palabra por cinco
minutos.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per suposat que hi haurà vot
particular a un plantejament concret que està lligat a les noves
tecnologies, però que en certa manera planeja damunt d’aquesta
normativa perquè ho trobaren en altres qüestions i més
endavant, quan parlem d’activitats classificades o fins i tot
mediambientals, que és aquesta idea de cercar la fórmula per
poder-nos saltar la planificació existent, de quina manera podem
legislar per tal que aquells plans que estan aprovats i que
suposen i representen un full de ruta per a qualsevol govern, idò
a través de llei hi pugui haver capacitat i possibilitat de poder-
se’ls saltar.

Açò és el que succeeix realment amb aquest articulat
d’aquest nou capítol que ens apareix de noves tecnologies, aquí
on ens diu que els instruments de planejament, els instruments
d’ordenació territorial i el mateix pla director sectorial de
telecomunicacions, tots aquests es poden saltar i es permetrà
autoritzar infraestructures en matèria de noves tecnologies sense
tenir-los en compte.

Home, aquesta no hauria de ser la manera de funcionar, jo
crec que per diverses qüestions, la primera perquè posa de
manifest fins a quin punt hi ha una política d’improvisació per
part de qui està governant i qui està legislant; en una societat,
qualsevol societat i evidentment la nostra, que som societats
complexes, on hi ha molts de factors que s’hi posen i traslladen
sobre qualsevol qüestió i qualsevol sector productiu, hi hauria
d’haver un full de ruta, hi hauria d’haver un document de
planificació que establís, home, els principis bàsics sobre els
quals autoritzar o no autoritzar qualsevol instalAlació que hi
pogués haver. Si menyspream açò i ho arraconam, i deim que
encara que no estiguin recollits es podran aprovar ben igual i per
tant no farà falta tenir-los en compte, estam entrant dins una
dinàmica vertaderament perversa, que jo crec que descompensa,
a més a més, el conflicte que en un moment determinat es
produeix entre l’interès particular d’una companyia, d’un
senyor, i l’interès general. 

Qui defensarà, qui dirimirà aquest conflicte que hi hagi entre
l’interès particular d’una gran empresa que vol ubicar en un
espai natural protegit una gran instalAlació de noves tecnologies,
d’alts impactes ambientals, davant l’interès general de preservar
aquells espais? Bé, idò això ho deixam ara..., deim que el punt
de partida no hi és, la seguretat jurídica desapareix, jo crec que
aquesta gran fortalesa que ens explicava el Partit Popular durant
campanya electoral que ells treballarien per la seguretat jurídica
l’estam desmuntant. Ens pot agradar o no ens pot agradar el que
es planifica, però establir normes per saltar-se allò planificat és
afavorir la inseguretat jurídica, i estam llançats amb aquesta
idea. En aquest capítol jo crec que aquest és possiblement el
més evident, perquè ho diu amb noms i llinatges: “Es podran
saltar els instruments de planejament d’ordenació territorial, el
pla director sectorial...”

No, no ho compartim. Hi haurà vot particular perquè aquesta
no és ni pot ser la manera de legislar, perquè a més a més,
insistesc, perdem transparència, perdem seguretat jurídica i
anam cap a una deriva d’arbitrarietat de qui està governant en
funció de quins criteris dirà que sí i quins no. Hi haurà un nou
projecte -facem un exemple-, es presenta un nou projecte, es
posa damunt la taula, la taula del conseller, i el conseller fins ara
què feia?, es mirava el pla director i en funció del que deia el pla
director ho acabava autoritzant o no ho acaba d’autoritzar. Bé,
idò açò ara ja no serà, ara sabem que podem arraconar el pla
director i el conseller dirà sí o no; en base a què?, ningú no ho
sap, no hi ha cap punt de partida que estableixi quines
condicions sí i quines no, únicament la voluntat del conseller, i
açò evidentment genera, insistesc, una inseguretat, crec que
genera que, de cara no només a l’opinió pública sinó a la
ciutadania, aquest exercici de transparència i de participació
desapareix completament, i, insistim, nosaltres farem vot
particular a l’articulat presentat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Entiendo entonces que queda suficientemente claro que
presentan ustedes voto particular. Muy bien.

Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario PSM-
Iniciativa-Entesa i Més Menorca. Sr. Alorda, tiene usted la
palabra, como sabe, por cinco minutos.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Presentam vot particular a aquests
dos articles, a la incorporació d’aquesta esmena, i els arguments
més o menys són els mateixos que també hem fet servir en els
articles 2 i 3 i que el Sr. Pons també ara resumia. Tornam anar
a un plantejament..., no ja un conseller, és el director general el
que pren la decisió, per tant un òrgan unipersonal, des d’una
vessant estrictament sectorial, sense paràmetres de decisió i
deixant al marge, doncs, totes les autoritats territorials, no
només perquè la vessant territorial també és important, sinó
perquè també tenen una visió més holística, més comprensiva
de tots els aspectes que estan en joc a l’hora de prendre una
decisió d’aquestes característiques. 

Estam d’acord que s’han de poder prendre determinacions
amb una certa agilitat, tot i que un pla, per molt que canviï la
ciència ràpidament, que valori un pla de telecomunicacions que
doni garanties a la telefonia o a tot el que s’hagi de tenir cobert
per a la xarxa radioelèctrica sembla que s’ha de poder fer també
d’una manera científica, clara, raonable i aquí després vetllar-ho
des de tots els aspectes, és clar, el paisatgístic, el
mediambiental, el que tengui a veure amb els aspectes
patrimonials, el que tengui a veure amb tot el que pugui quedar
afectat per determinades antenes, per determinats elements que
realment poden ser molt impactants. No crec que pertot puguem
posar el que tenim a Cura o el que hi ha al Toro, crec que
podríem cercar fórmules de fer-ho tot d’una manera el més
intelAligent possible.

És clar, ara anam a decisions, d’un en una i per part del
director general, crec que és una mala mecànica i que com a
mínim hauria de coordinar molt més clarament totes aquestes
solucions. 

Crec que com a mínim, també ens agradaria una reflexió
sobre el paper que hi hagin de jugar les altres administracions
afectades, de totes maneres no vull repetir els arguments que
sembla que al Partit Popular, d’ençà que ha perdut tot
l’insularisme que històricament havia mantingut respecte de
totes aquestes batalles, el tendria altres temps, apelAlàvem dèiem
a Eivissa i hi havia una remor en aquesta casa i el Sr. Marí, que
presidia aquesta comissió, doncs quasi, quasi et demanava per
parlar-ne cinc minuts en una altra banda. Evidentment, ara es
diu Eivissa i s’aprova sense cap mena de problema, el que li
lleva competències. Per tant, tampoc no apelAlaré ni tant sols a
aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara pel Grup Parlamentari Popular i en
torn de fixació de posicions, Sra. Pons, té vostè la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquest debat fa referència a un nou capítol que s’ha incorporat
a aquest projecte de llei dedicat específicament a les noves
tecnologies, concretament a la construcció de noves
instalAlacions de telecomunicacions i a la declaració d’interès
general. En aquest cas no hi ha esmenes vives. 

El sentit i l’objectiu d’aquest capítol consisteix a afavorir i
agilitar la implantació d’aquestes noves instalAlacions, però a la
vegada es mantenen totes les garanties.

Pel que fa a l’interès general i amb la voluntat de procedir a
la regularització, tal com determina l’article 10 d’aquest
projecte de llei, o l’aprovació de nous projectes caldrà tramitar
i obtenir aquesta declaració, queda clarament recollit que s’ha
d’aconseguir amb independència que la infraestructura objecte
de legalització estigui o no estigui prevista en els instruments de
planejament general o als instruments d’ordenació territorial,
com plans directors o plans territorials insulars, inclosos el Pla
director sectorial de telecomunicacions i els plans de
desenvolupament que es puguin aprovar.

Respecte de la construcció de noves instalAlacions les xarxes
radioelèctriques en qualsevol sòl com també aquestes
instalAlacions en sòl rústic constituirà exigència prèvia
l’aprovació del corresponent projecte per part de la direcció
general competent en matèria de telecomunicacions. Així, per
tant, els promotors interessats estan obligats a presentar,
juntament amb el projecte, tota la documentació que determina
el Pla director sectorial de telecomunicacions i la documentació
tècnica que, mitjançant resolució, estableixi el director general
competent en aquesta matèria.

També he de destacar que totes les instalAlacions i les
construccions de telecomunicacions s’han d’adaptar i s’han
d’integrar a la zona on s’hagin d’ubicar tal com determina
l’article 10.2 del text refós de la Llei del sòl.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Pons. Vamos a pasar a la votación de
los votos particulares.

En este caso, votos a favor? 5 votos a favor.
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Votos en contra? 8 votos, perdón... 9 votos en contra,
perdón.

Por tanto, no hay ninguna abstención.

Pasamos entonces a la votación de la denominación del
capítulo 2 bis, de nuevas tecnologías, artículo 8 bis y 8 ter.

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra? 5 votos en contra.

Por ende, ninguna abstención.

Pasamos entonces al debate número 5, a la denominación
del capítulo 3, sobre actividades, artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14
en el que quedan vivas las siguientes enmiendas: al artículo 9,
RGE núm. 6574/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 6303/12,
del Grup Parlamentari Socialista; artículo 10, RGE núm.
6575/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca y RGE núm. 6604/12, del Grup Parlamentari
Socialista; al artículo 11, RGE núm. 6576/12 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
igualmente la RGE núm. 6578/12 del mismo grupo; a los
artículos 12 y 13 no se han presentado enmiendas; al artículo
14, RGE núm. 6605/12 el Grup Parlamentari Socialista y con
RGE núm. 6577/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Para las intervenciones de los grupos parlamentarios, por
parte del Grup Parlamentari Socialista intervendrá el Sr. Pons,
tiene usted cinco minutos como bien sabe.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquí ens tornam trobar en
certa manera amb el debat que teníem anteriorment, no en
aquest cas exclusivament en matèria de noves tecnologies, sí en
temes d’activitats. Ho veim d’una manera molt clara, sobretot
en els articles 9 i 10, on crec que cercam des del punt de vista
legislatiu la fórmula per botar-nos la normativa.

L’article 9 parla precisament d’açò, possibles solucions
tècniques alternatives a les que pugui prescriure la normativa
vigent. Tenim un pla general que estableix una regulació d’una
manera clara i transparent i a partir d’ara tendrem un article que
ens permetrà poder-nos saltar a través d’una solució tècnica
alternativa aquesta normativa de planejament per tal de donar
resposta a una activitat concreta.

Açò porta sense cap tipus de dubte inseguretat jurídica, no
sabrem ara a què ens hem d’atendre a l’hora de saber si serà un
sí o un no a qualsevol petició de llicència d’activitats, des
d’aquesta perspectiva açò preocupa. Hem de recordar-los a més
que la declaració responsable encara aporta menys control i per
tant afavoreix en certa manera aquesta capacitat de justificar
qüestions que puguin perjudicar al colAlectiu de la ciutadania en
el moment en què es produeixen impactes o molèsties
d’activitats de cara als vesins i aquesta normativa, insistim, el
que farà serà aprofundir precisament en tot el que suposa i
estableix aquesta falta de seguretat.

L’exercici 10 és el mateix però quan les coses ja estan fetes,
si les solucions alternatives et permeten abans d’autoritzar-lo
cercar la manera de saltar-te la normativa, si tens una activitat
que ja està construïda, que està en funcionament i que no té
llicència, idò ara t’obren la porta perquè encara que no t’adaptis
senzillament se't pugui legalitzar. Açò, però, no s’hauria de fer
d’aquesta manera, no s’haurien d’autoritzar les coses d’aquesta
manera i amb aquest plantejament, evidentment, farem vots
contraris a aquests dos articles.

Després hi ha l’article 14 que és..., en ponència ja vàrem
tenir tot un debat sobre “atorgament presumpte”, l’atorgament
presumpte d’una llicència que ve a ser pensar que hi haurà un
tècnic que quan agafi el projecte es mirarà absolutament totes
les normatives encara que no siguin de la competència de la
institució en la qual és responsable. Açò suposa, evidentment,
traslladar responsabilitats i suposa també a la vegada... bé,
generar incerteses per part de les administracions que siguin
competents, creim que açò encara embulla molt més i serà font
generadora de conflictes entre els diferents ciutadans.

Açò és el plantejament aquest neoliberal al qual ens vol dur
el Partit Popular que dóna i que permet amb el mateix
plantejament l’arbitrarietat de qui exerceix govern, però a la
vegada desempara els ciutadans que són els que, en certa
manera, haurien de... o aquells pels quals hauríem de poder
vetllar.

El resum és que bé, hi haurà vots contraris als article 9, 10
i 14; als 11 i 12... perdó 12 i 13, com que havíem fet abstenció
senzillament... o no hi havíem presentat esmentes, hi haurà
abstencions per la nostra part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sr. Alorda, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Realment quedam preocupats quan
s’apunta la sanció de l’arbitrarietat que es fa a aquesta llei.
Demanàvem en ponència, perquè pensàvem que era l’espai més
adient de precisió, de negociació, de debat, quin abast podia
tenir aquesta desregulació que es planteja a l’article 9, aquesta
idea que els particulars podran dur solucions alternatives que no
estan previstes a la llei, solucions alternatives no previstes a la
normativa, no en vàrem treure cap aclariment, cap precisió, cap
clarícia, poden ser de tot ordre. Un podria entendre “no, no serà
tampoc tan exagerat, al cap i a la fi hi ha un filtre administratiu
que dirà que sí o que no”, pensin que és a posteriori com s’ha
recordat hi ha declaració responsable, per tant, el que pensa que
pot fer una solució diferent de la legal ho pot tirar endavant i
llavors l’haurem de dur a tomar o a tornar enrere una cosa que
ja està feta.
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No conec tant Menorca i Eivissa, però a Mallorca un ja està
fet, és mal d’arreglar, és molt mal d’arreglar, i fer-ho d’acord
amb interpretacions possibles respecte de si la fórmula aleatòria
és alternativa és correcta o no és correcta, ens sembla ja un
bullit monumental.

Diguem quines són les fórmules correctes, si són... tot massa
rígid, facem normes que ho siguin, que donin un element de
flexibilitat, que parametritzin aquesta flexibilitat, però que
donin elements per valorar-la, però aquesta idea que es puguin
presentar solucions alternatives en el moment precisament que
anam a la declaració responsable, ens sembla una
irresponsabilitat.

Insistesc, estam d’acord amb la simplificació administrativa
i a passar del règim de llicències, històric, crec que antic, al
règim de declaració responsable. Això no volia dir, pensàvem
que a més havíem... d’alguna manera acceptat, assumit tots, que
no volia dir menys rigor, sinó desplaçar qui és que du... en el
moment en el qual hi havia el control o sobretot llevar traves de
caràcter burocràtic, no de contingut. 

Aleshores aquí sí, aquí se’ns planteja un alea molt complicat
que a més crec que queda confirmat com deia a l’article 10 que
sembla que hauria de ser una disposició transitòria tot sigui dit,
perquè si es parla de qüestions d’abans de l’any 2006 sembla
més propi d’una norma que en aquell moment no entra... sinó de
situacions transitòries que no amb vocació de romandre en el
temps, però si no és així, si hi ha una nova llei i tothom sap que
ningú no pot quedar perjudicat pel moment en què va prendre la
llicència, sinó que ara hi ha una nova llei i l’únic que s’ha de fer
per aconseguir una llicència és complir la llei que hi hagi vigent
en aquell moment, per què feim un supòsit especial pels que són
anteriors a la llei del 2006?, per què?, que és el que perdonam
a la gent anterior que no té llicència quan ara pot tramitar la
llicència no ja amb la del 2006, pot tramitar una llicència
d’acord amb el decret llei i ara amb aquesta llei que el validarà
o que el substituirà. Bé, tot plegat apunta a més arbitrarietat, a
més dispenses de legalitat individuals que pensam que no era la
intenció, en absolut, de la directiva de serveis que (...) davall,
davall la justificació última, no només la seva vigència, de la
directiva de serveis, sinó també compartir part de la filosofia
que la justifica. No anaven per aquí, evidentment, els motius de
la simplificació.

A l’article 11 anam un poquet allà mateix, quan la Llei de
bases del règim local a la darrera modificació que es va fer
després de tots els canvis que s’han produït després de la
directiva de serveis, que realment és un maremàgnum, però la
darrera directiva de serveis, és adaptació espanyola, modifica
l’article 84, crea el 84 bis com saben, i estableix explícitament
que es podrà alliberar de llicència d’activitats, però sempre
mantenir-la per a aquelles que són majors o per a les que afecten
el patrimoni històric artístic i el domini públic. Creim que és
una prevenció... de prudència, raonable que compartíem, quan
la comunitat... ara la llei, ha volgut assumir, aprofitar aquesta
desregulació que feia el 84 bis, no té en compte ja els elements
patrimonials i el domini públic. 

Creim que és un error i sobretot amb tots els precedents que
tenim de com s’han vulnerat les lleis de patrimoni històric
artístic, com han desaparegut elements de primer ordre d’interès
per a les Illes Balears i també com és que s’està ocupant... o
s’ha ocupat el domini públic i la dificultat després per fer
execucions subsidiàries i per retornar les coses a les condicions
anteriors.

Per tant, creim que seria un element de prudència que a més
dels elements majors i tal i com diu la literalitat del 84 bis de la
Llei 7/85 a l’article 11 esmenta, també sigui preceptiu en el cas
d’activitats que afectin el patrimoni històric artístic i domini
públic. Jo preferesc patrimoni cultural, però com que la llei diu
històric artístic doncs mantendrem històric artístic, no tot el
cultural d’interès és històric artístic, però deixem-ho en la
terminologia que marca la llei bàsica estatal.

El 12 i el 13 ja s’ha dit que té un element... són aquestes
excepcions que no acabam de compartir, però ens hi
abstendrem. Per tant, demanarem votació separada dels articles
12 i 13 i no en parlem, de l’article 11 també si s’admet la nostra
esmena, si no, no, podríem votar també l’article 11 amb la resta
dels articles.

Arribam a l’article 14, el darrer, que crec que també s’ho
han de repensar. S’ho han de repensar, però molt seriosament.
Com pot una direcció general autonòmica...

EL SR. PRESIDENT:

Podria anar acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President... anar per damunt el planejament municipal
que no el coneix, el veurà?, l’estudiarà?, estudiarà la normativa
mediambiental?, la municipal?, de tot ordre?, les ordenances?
No m’ho crec i, si no ho fa, doncs aleshores aquesta atorgament
presumpte d’una autorització serà realment perillosíssima, a
més no hem aclarit, Sr. President, -i acab- què vol dir tenir una
llicència presumpta quan hem llevat les llicències, ha de ser
autorització prèvia presumpte, com és que llevam aquesta
presumpció? Crec que aquest element introdueix molts de
dubtes i és absurd tal i com està plantejat i per tant, demanaríem
la seva supressió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquest capítol vol introduir nous criteris d’agilitat i
flexibilitat per a l’obtenció de les llicències i autoritzacions
necessàries per desenvolupar activitats. 
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L’esperit de la llei incorpora en primer lloc que es tenguin
en compte les possibles solucions tècniques alternatives,
diferents a les que determina la normativa en vigor quan hi hagi
causes justificables que no facin possible la seva aplicació. Es
tracta de cercar solucions i donar alternatives en lloc de donar
un no per resposta i res més.

Vull destacar el canvi de filosofia que suposa aquest projecte
de llei tota vegada que passam d’uns criteris intervencionistes
i de control previ a la confiança i la bona fe dels emprenedors
i empresaris i una inspecció posterior. És la filosofia de la
responsabilitat, tal com defensa el nostre grup parlamentari.
Així, els tècnics que redactin els projectes i la documentació
tècnica i els directors d’obra podran adoptar, sota la seva
responsabilitat, solucions tècniques alternatives sempre que
siguin detallades de manera exhaustiva i siguin justificades,
sempre amb autorització expressa de la propietat.

Per tant, no acceptam les esmenes de supressió del PSOE i
el PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i es manté
íntegrament l’article 9.

Pel que fa a l’article 10, que incorpora els mecanismes per
la regularització d’activitats existents mitjançant l’acreditació
de l’exercici abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/2007
consideram que és una bona mesura, dóna 18 mesos i es pot
tramitar mitjançant una declaració responsable del titular,
projecte redactat per un tècnic competent i la garantia que no
vulnera l’ordenament urbanístic ni cap altra normativa. 

Rebutjam per tant les esmenes de supressió, igualment del
PSOE i del PSM.

Quant a l’article 11.1, no consideram necessari l’esmena
d’addició que s’ha presentat, només serà preceptiva l’obtenció
prèvia del permís d’instalAlació per a les activitats permanents
majors, d’acord amb la Llei de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.

En el referent a patrimoni històric, per suposat ja està
establert a la Llei de patrimoni, que és d’obligat compliment. 

Acceptam l’esmena RGE núm. 6578/12..., sí, article 11.2,
que en cas que les activitats menors.., acceptam l’obligatorietat
de l’elaboració d’un projecte tècnic.

No s’han presentat esmenes als articles 12 i 13, que regulen
les excepcions i els informes d’ús i d’idoneïtat de la ubicació on
en caràcter potestatiu es podrà demanar a l’ajuntament. 

Finalment, en referència a l’article 14, el mantendrem tal
com està, rebutjam les esmenes de supressió. A partir d’ara totes
les activitats que requereixin una autorització global prèvia de
l’Administració autonòmica o bé de l’Estat, que s’hagi tramitat
amb una documentació tècnica que inclogui l’objecte propi d’un
permís d’instalAlació, no necessitarà obtenir el permís previ
d’instalAlació tota vegada que es considera atorgat mitjançant
l’autorització global indicada.

El criteri que s’aplicarà consisteix que per iniciar i exercir
l’activitat serà suficient presentar la declaració responsable
d’acord amb la Llei 12/2010 i la nova filosofia que implanta
aquest llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Pons. Vamos a ver entonces como queda la
situación de las votaciones. Quiero entender, corríjame usted si
me equivoco, que ha propuesto usted en el artículo 11 aprobar
la enmienda RGE núm. 6578 del Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, ¿es así?

El Grupo Socialista...

EL SR. PONS I PONS:

Estam a favor de les dues esmenes del PSM, de l’article 11.

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, pero en esta en concreto, no se anticipe usted, en esta en
concreto ¿estarían ustedes de acuerdo?

EL SR. PONS I PONS:

Totalment d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Es decir, podríamos entenderla aprobada por asentimiento,
¿verdad? Muy bien.

Pasamos entonces a la votación de las enmiendas.

¿Votos a favor? 5 votos a favor.

¿Votos en contra? 9 votos en contra.

Ninguna abstención. Queda por tanto rechazadas las
enmiendas... que se ha tenido la oportunidad de debatir hasta
ahora.

Votación de la denominación del capítulo 3 de actividades,
artículos 9, 10, 11 y 14. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

President, disculpi, nosaltres demanaríem votació separada
del punt 10.4.

EL SR. PRESIDENT:

¿A qué enmienda hace referencia el 10.4? 

(Remor de veus)
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Article 10.4.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, ¿quiere usted votación separada de los artículos
12 y 13 o sólo de...?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

11. Bé el 12 i 13, sí, vostè ho té previst, però l’11 també, i
com que igual no tots votam l’11, per ventura, l’11 tot sol.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Ara deia l’11, però per mi pot fer paquet amb el 12 i el 13,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS: 

Perdoni, com era?,  el 12 i el 13 eren els que anaven tot
sols?, no, idò no. L’11 amb el 9, 10 i 14, perdoni, m’he
equivocat jo.

EL SR. PRESIDENT:

Entonces entiendo y para que lo entienda el Sr. Letrado, que
usted solicita la votación separada del artículo 12 y 13, al que no
se han presentado enmiendas, ¿verdad?, y igualmente al artículo
11.

(S'escolta una una veu de fons inintelAligible)

Es decir que lo podemos votar todo junto a excepción de los
artículos 11, 12 y 13...

(Remor de veus)

12 y 13. 12 y 13, muy bien... y del 10.4. Vamos a ver, pues,
por orden de enumeración si les parece podríamos empezar por
la votación del 10.4.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

Vamos a ver, 9 más... ¿14, verdad? 14 votos en contra.

Pasamos ahora a la votación de los artículos, 12 y 13 de
manera conjunta.

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

Pasamos ahora a la votación de los artículos 9, 10, 11 y 14,
con la precisión de que tengan en cuenta... la variación de la
enmienda por asentimiento. 

¿Votos a favor? 9 votos a favor.

¿Votos en contra? 5 votos en contra.

Muy bien, pues entonces pasamos al debate núm. 6, a la
denominación del capítulo 3 bis, sobre el tratamiento de
residuos, a los artículos 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies,
14 sexies, 14 septies, 14 octies, 14 novies, no hay enmiendas
vivas por lo cual sólo se pueden presentar votos particulares,
como ustedes saben, derivados de la aprobación de la enmienda
RGE núm. 6635/12, del Grupo Parlamentario Popular. 

Intervenciones de grupos parlamentarios, Sr. Cosme Bonet,
tiene cinco minutos por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam un vot particular,
globalment, a tots els articles que deriven d’aquesta esmena del
grup popular. És cert que per ventura haguéssim pogut parlar o
fer referència a alguns aspectes d’aquesta esmena que s’han
convertit ara en articles que serien per ventura acceptables o per
ventura lògics dins una tramitació d’una altra manera, però no
dins la tramitació tal com l’ha plantejada el Partit Popular que,
de fet, significa una vulneració -entenem nosaltres- de les
competències del Consell Insular de Mallorca, tot el que
aprovam aquí pràcticament s’hauria d’haver modificat
mitjançant un procés de modificació del Pla director sectorial de
gestió de residus de Mallorca i, tot i que es va fer en
connivència amb el consell, tal com va reconèixer el conseller
Company en una recent intervenció parlamentària, aprovant
aquesta esmena modificam la gestió de residus a Mallorca sense
exposició pública, sense participació ciutadana, sense els
informes que haguessin estat preceptius en el seu cas.

Per tant, ja anunciam que el nostre vot particular va en el
sentit de rebutjar aquesta manera de modificar la gestió de
residus a l’illa de Mallorca, en especial al punt que fa referència
a la importació de fems o de combustible a l’oli recuperat, com
també se li diu, per ser incinerat a Mallorca.

Farem algunes consideracions sobre aquests articles.
L’article 17 de l’esmena que és el 14 bis és un article que fa
referència en concret a les deixalles d’origen animal i residus
sanitaris del grup II, per tant, també significa un canvi important
dins el que preveia fins ara el Pla director sectorial de gestió de
residus a Mallorca, el 14 bis actual.

Podríem estar d’acord en part si es donàs una solució al
tractament de residus d’origen animal, ara bé, si la garantia és
un tractament previ, i pensam que en aquest cas amb una
esmena presentada així, sense reforç de cap tipus d’informe,
sense saber realment on volem arribar no s’hi pot donar suport.
Pensam que de fet del text de l’esmena, el que podem arribar a
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concloure és que s’amplia el monopoli de la concessionari, fet
amb el qual no estaríem d’acord, a part de la nova càrrega
econòmica que fan damunt les famílies a través d’aquesta
bonificació als productors que, de partida pot sembla una bona
cosa per incentivar que qui produeix residus animals els dugui
a incinerar i no els faci desaparèixer d’altres maneres de manera
ilAlegal, però en canvi, aquesta modificació -entenem nosaltres-
anirà a parar als pressuposts de l’Administració pública i per
tant, de manera indirecta o directa si s’aplica damunt tarifa,
també al ciutadà.

Amb el 14 ter hi podríem estar d’acord, però pensam que
també amb l’adequació de la tarifa específica al cost real del
tractament de llocs, acabaran pagant més... acabarem creant una
càrrega econòmica més als ciutadans i hem de recordar que el
gran argument que s’ha emprat per defensar aquesta esmena ha
estat la congelació de la tarifa de residus de Mallorca.

Arribam al 14 quater, a l’article 19 de l’esmena, amb el qual
estam radicalment en contra, pensam que és el bessó de la
polèmica que s’ha generat entorn a aquesta modificació. És un
canvi fonamental en el sistema de tractament de fems que ha
existit a Mallorca fins ara. 

Fins ara, hem d’entendre la incineració com un sistema
auxiliar on cremam el fems que no som capaços de reciclar,
reutilitzar o reduir, els ciutadans de Mallorca. En aquest cas el
que proposam és que tot aquest espai que deixam buit, que no
incineram i que per tant, no enviam emissions a la nostra
atmosfera, l’omplirem amb fems o combustible originat en fems
-com els agrada dir a vostès- que al final és un increment
d’emissions. 

No entro a valorar ara l’efecte contaminant d’aquestes
dioxines, d’aquestes emissions, però sabem que aquests paquets
que pretenen dur a cremar a Son Reus tenen part de component
plàstic, part desconegut i dins el desconegut qui sap si hi pot
haver residus tòxics camuflats, farem referència a..., trobam que
també hi manquen controls al que hauria de ser cremar residus
que no sabem ben bé d’on vénen.

Pensam que també va en contra de les directives europees,
de la filosofia que marquen i fins i tot d’alguns aspectes
clarament reflectits en elles, que parlen de minimitzar els
trasllats pel perill que representen, tant si són residus perillosos
com si no, com el fet fonamental del foment de les tres R:
reciclatge, reutilització, reducció. 

És clar, donam un missatge a la ciutadania de Mallorca, de
dir “és igual si vostès redueixen, si vostès reciclen, si vostès
reutilitzen, perquè tan mateix tot allò que quedi buit de cremar
a la incineradora perquè vostès han fet aquest esforç de reduir,
de reciclar, de reutilitzar, ho omplirem amb el fems que ni
redueixen ni reciclen els ciutadans d’un altre país”.

Ja dic abans que pensam que tampoc es parla de cap manera
de controls, que pensam que haurien de ser... no basten els
controls en origen, no basten els autocontrols que faci l’empresa
concessionària i no hi ha cap tipus d’informe que ens parli de
salut pública i parlam -com s’ha dit des del consell- de fer
funcionar els forns al màxim de la seva capacitat. Per tant, com
a mínim un informe ambiental sobre salut pública hagués estat
convenient, però a causa del procediment és impossible i,
finalment, és un mal negoci per a la imatge pública de Balears.

Acab, a l’article 14 novies també pensam que és un
incompliment fonamental del Partit Popular. Els demanaria, els
adreç aquesta pregunta concreta, si retiren l’article 14 novies, és
una pregunta directa que faig a qui sigui el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, perquè els recordaré que en una reunió a
la FELIB amb batlles es va comprometre la consellera Soler que
aquest article es retiraria o no s’aplicaria. Per tant, des del
moment en què el deixen dins la llei, entenem que fan comptes
aplicar-lo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, por favor, vaya acabando.

EL SR. BONET I BONET:

...acab dient que no estam d’acord que s’excepcionin
garanties ambientals i tot i que podríem estar d’acord en altres
bonificacions que es creen en alguns dels altres articles, com el
14 septies o la simplificació de la fiança única en matèria de
residus o l’ús de les escòries per restaurar espais
mediambientals ens veim obligats per mor del procediment a
mantenir aquest vot particular globalment en contra a tots els
articles inclosos dins aquest debat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, gracias, Sr. Bonet. Entiendo que formula un voto
particular, ahora tiene el turno de palabra el Sr. Alorda por parte
del Grupo Parlamentario PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, com usted sabe, cinco minutos.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ja li anunciï vot particular, entenc que
ha de ser a tota l’esmena, no m’havia trobat..., no record que
quan fèiem vot particular fos a tants d’articles, però en
qualsevol cas entenc que el vot particular el feim a l’esmena i
per tant a tot el paquet al qual va referit i el mantindrem.

Ja hem justificat en el tema del títol que realment aquell
compromís que teníem, que als projectes de llei se’ns passarien
els informes, els elements de reflexió que havien duit al Govern
a intentar modificar una normativa i que en el cas dels elements
de caràcter urbanístic i territorial es respectarien les tramitacions
precedents..., vull dir preceptives, pensava molt en la directiva
d’ordenació del territori que obliga a les informacions
públiques, no només ja no ho ha fet al projecte de llei, és que
s’ha fet directament per una esmena parlamentària, com dic,
això no dóna garanties ni tranquilAlitat dels elements de
tramitació que vesteixen l’opinió d’un govern a l’hora



270 ECONOMIA / Núm. 19 / 25 d'octubre del 2012 

 

d’emprendre una iniciativa d’aquestes característiques i a més,
incidint en competències molt... d’altres administracions i fins
i tot, en contractes, no? 

S’ha parlat a l’article 17 com és que s’interferirà en una
concessió administrativa del Consell Insular de Mallorca en el
tema de les incineradores dient-li no només què hi ha de cremar,
sinó a quin preu havent-hi operadors privats dins aquesta
matèria. 

Realment, és una interferència que no sembla que cerqui la
fórmula més normal que sigui per llei, supòs que per ventura a
Veneçuela aquestes coses són habituals, però aquí no hi estàvem
tan avesats que hi hagués normativa específica que digui qui ha
d’acceptar un residu i a quin preu l’ha de cremar amb
independència de cap mena de licitació, no?

Crec que això..., evidentment està pactat, evidentment està
pactat, no se m’escapa. No se m’escapa que per ventura no
només està pactat, sinó que algú sap qui ha redactat l’article,
però així i tot, formalment el que feim és el que dic que estam
fent.

Realment, però, com s’ha apuntat, l’element més peculiar és
aquesta manera tan perifèrica i tangencial de tocar el pla
director de residus, en alguns aspectes directament, però en
l’altre una fórmula tan inconfessa, el tema de poder dur residus
de Pescara, ens havíem de fiar de totes les versions que ens
donassin, també de la solvència, la netedat i la gran idea que era
dur els residus de Pescara, ja no els duim, ja no els duim de
Pescara; tot el que se’ns havia dit resulta que no era tan solvent
com se’ns apuntava, però resulta que l’únic que deim és que si
es fa un trasllat de combustible haurà de tenir el permís de
l’autoritat de la comunitat autònoma. 

Evidentment, això no té cap novetat, això ja és així. No cal
una llei per dir això. El tema és que s’està interferint, no en la
utilització d’aquesta mena de residus, sinó en els residus sòlids
urbans, competència dels consells o competència dels
ajuntaments cedits als consells o amb una normativa que és el
pla director i als quals aquí cedir d’una manera molt sibilAlina
que afortunadament, com ha estat treta a la polèmica, el Partit
Popular l’ha haguda d’afrontar una miqueta perquè la veritat és
que dones a llegir als ciutadans aquest article i no acaben
d’entendre que fa, perquè et diu que si dus un tipus de
combustible l’haurà d’autoritzar la comunitat autònoma, sense
apuntar que en aquest moment està prohibit als residus sòlids
urbans, al tractament de residus sòlids, que és el pla que
gestiona el consell, que s’interfereixi qualsevol cosa que vengui
de l’exterior si no és de Menorca i d’Eivissa i no tendria cap
sentit, perquè no ha d’entrar al pla director de residus sòlids
urbans, no ha de dur combustible d’enlloc. 

Un pla de residus sòlids urbans és per tractar residus sòlids
urbans. Per això es fa un pla. Si un altre vol combustible, ja s’ho
aclarirà!, però el pla director de residus sòlids urbans és per
tractar residus sòlids urbans, però aquí vénen a interferir-hi
perquè els de Mallorca resulta que també cremi fems dels altres,
com s’ha dit a més minant la confiança dels illencs i de la vàlua
i l’interès que té reciclar. 

Si ja estava trontollant aquesta sensibilitat, hi ha gent que no
hi ha entrat de cap manera, hi ha gent que hi anava entrant, però
amb reticències, quan ja se’ls diu “no, és que cremarem, és que
si no cremam el teu plàstic, anirem a cercar-ne a l’exterior, de
plàstic, perquè cremar, cremarem”. 

Bé, francament, un se sent amb les seves bossetes i separant
i procurant habilitar els espais dins casa seva amb tot el civisme
del món, com qui diu “bé, aquest govern, ens pren per betzols”,
la veritat és que jo, aquesta idea que la nostra, vostès la
coneixen bé, eh?, la dreta del nostre país, conservadora, difícil,
en aquests elements de civisme, que s’hi aboquin, basta veure
els percentatges que mantenim d’ençà que aquesta (...) la duim
a terme, quan hem trabucat la seva proposta, pensin que l’any
90 vostès prohibien reciclar, prohibien reciclar!, prohibien
reciclar perquè tot havia d’anar a la incineradora perquè la
incineradora fos rendible i ho prohibien, deien “tot ha d’anar a
la incineradora, és que si no, no ens surten els quilos”...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...i això és allò que aquest element canvia, ens agradaria que
canviessin ... L’aigua, però, deixi’m una paraula de l’aigua. El
Partit Popular ens diu què es pot fer en les concessions d’aigües
subterrànies sobre-explotades...?

(Remor de veus)

Perdoni, idò, en aquest cas pensava que era tot el paquet...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Perdoni. Idò en aquest cas don per acabada la intervenció i
ja parlarem de l’aigua en el pròxim debat.

Moltes gràcies i perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Virtudes Costa, quan vostè vulgui. Perdoni, perdoni
vostè, duc una bona confusió.

Té la paraula vostè per cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies. Com que no hi ha una altra Virtudes, el Diari de
Sessions no es pot equivocar mai. 

Aquest debat no és la primera vegada que el tenim. Per tant,
jo crec que hi ha arguments que per part de totes les parts s’han
deixat ben clares les posicions. La darrera vegada ahir a la tarda.
Jo el que voldria destacar per començar és que no només estam
parlant d’un dels aspectes, després hi entrarem, com és el
trasllat i el tractament de combustible derivat de residus, sinó
que estam parlant d’altres qüestions tan importants com les
deixalles d’origen animal a llocs de les estacions depuradores,
la fiança única en matèria de residus de construcció i demolició,
les garanties que ha de prestar qui diposita materials de residus
en... declaracions ambientals integrades i el tema de les escòries
i de la fracció orgànica.

Començaré pel final, per a la tranquilAlitat del Sr. Bonet i
sobretot per a la tranquilAlitat dels ciutadans. El Partit Popular,
el Consell Insular de Mallorca davant la FELIB va adoptar un
compromís, compromís que ratificam en aquest moment. L’any
2013 no hi haurà cap taxa de fracció orgànica de residus, cap
taxa. M’ho ha demanat, resposta directa i contestació directa.
No hi haurà taxes. Aquest article no imposa cap obligació, és
una possibilitat i com que les possibilitats són decisions
polítiques, com a política del Partit Popular li dic que el Consell
Insular de Mallorca no establirà l’any 2013 cap taxa per la
fracció orgànica de residus municipals. Crec que més clar i
llampant és difícil. Per tant, incoherència cap ni una. No tots
podem dir el mateix. Sr. Boned, sí que li agraesc el to que ha
mantingut perquè ahir en aquesta sala, un ilAlustre company seu
ens va voler fer creure que la incineradora de Son Reus, poc
menys que era una fàbrica del segle XIX a qualsevol ciutat
britànica. Jo no som mallorquina, segurament jug amb
desavantatge respecte de vostès, però sí que he anat moltes
vegades als voltants de Son Reus i no és això. Es varen atrevir
a definir una incineradora segons el que deia Viquipèdia. No
faré cap comentari, ahir ja els vaig fer tots. Per tant, siguem
rigorosos.

Per què el Partit Popular diu i manté amb aquesta esmena
que d’allò que estam parlant és de combustible? Precisament
perquè és així. Negam, reiteram i els demanam que deixin
d’utilitzar perquè estan fent un mal irreparable a la imatge de
Mallorca, que deixin de parlar de fems per dos motius. Primer
motiu, perquè fa molts d’anys que en el món dels residus
aquesta paraula s’ha dejectat i s’ha dejectat perquè precisament
perquè allò que s’ha volgut dins la mentalitat de la gent és
considerar que allò que tiram té un valor. I en aquesta línia s’ha
apostat pel reciclatge i s’ha apostat per la posada en valor dels
residus. Una manera de posar en valor els residus és
precisament usar-los com a combustible. I com illa que som,
estam decidint una nova font de produir energia, fins a un 1%
de l’energia que es consumeix a les Illes Balears i, per tant, això
suposarà necessitar importar molts menys combustibles fòssils,
per exemple carbó, amb l’efecte perniciós que té per a
l’atmosfera; això no els preocupa que emetem CO2, on és el
compromís del 20-20-20? Hem de tendir a baixar les emissions
de CO2, és un compromís de Balears i és un compromís de
l’Estat espanyol. Nosaltres intentam caminar cap aquesta
direcció, perquè, a més, la planta de Son Reus, planta que, per
cert, varen contractar l’ampliació vostès i varen posar en

funcionament vostès, ni més ni manco, està dimensionada per
a la seva màxima capacitat de cremar, que són 700.000 tones i,
per tant, el fet que es cremi major quantitat continua tenint
exactament les mateixes garanties d’emissions de dioxines o,
millor dir, de no-emissions de dioxines, perquè els recoman que
llegeixin els darrers estudis sobre la matèria, i aquesta imatge de
la incineració de fa 20 anys, res no té a veure amb les
instalAlacions que es tenen afortunadament a dia d’avui.

I si això ens pot permetre que en lloc de fer el que feien
vostès, augmentar la tarifa un 40%, aconseguir no haver
d’apujar el 50%, que com a gran regal de principi de legislatura
ens vàrem trobar en el Consell Insular de Mallorca, firmat per
vostès, benvingut sigui. Per dos motius, primer perquè ajudam
els ciutadans no augmentant-los la tarifa; i dos, perquè entenem
que estam produint energia sense combustibles fòssils. Això no
els agrada? Vostès mateixos. El que sí els demanam és que
deixin de fer mal a Mallorca i el mal a Mallorca no el fa aquest
article, el fa una frase que pareix realment pagada per algun
competidor turístic de les nostres illes i és “Mallorca, el femer
d’Europa”. Deixin de dir-ho, deixin de dir-ho o no mereixeran
seure en aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara passam a la votació dels vots
particulars.

Vots a favor? 4, 5 vots a favor. Malauradament la Sra. Costa
estava fora quan s’ha procedit a la votació.

5 vots a favor i 9 vots en contra i cap abstenció.

Votació de la denominació del capítol tercer bis de
tractament de residus. Article 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14
quinquies, 14 sexies, 14 septies, 14 octies i 14 novies.

Podem passar idò a la votació.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra i cap abstenció.

Passam al debat número 7 sobre denominació del capítol
tercer ter, relatiu a aigües i article 14 decies. No hi ha esmenes
vives, com vostès saben, només hi poden presentar vots
particulars si n’és el cas.

Intervencions dels grups parlamentaris. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pons, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Serà el cas, hi haurà vot
particular per part del Grup Socialista, per diverses qüestions.
Tal vegada la primera que valdria la pena destacar és que 4.000
milions de litres d’extracció cada any, açò és molta aigua,
moltíssima aigua. I si diguéssim que tenim uns aqüífers que
estan en un estat extraordinari i que per tant es troben tots
perfectament saludables, evidentment seríem els primers que ho
aplaudiríem. Però quan no és aquest el cas, quan aquest mateix
govern autonòmic ha aprovat per decret en el seu moment, la
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declaració de zones vulnerables i veim dins la declaració de
zones vulnerables pràcticament totes les conques hidrològiques,
ens adonam que en alguna qüestió s’hauria d’anar alerta. Tenim
uns aqüífers que estan en perill, així ho estableix el propi decret,
per contaminació de nitrats i on, a més, hi ha problemes
puntuals de clorurs a molts d’indrets. Açò és d’entrada un crit
d’exclamació que hauria de demanar una reflexió.

Si miram per altra banda que en aquests moments, al marge
del decret de 2010 de zones vulnerables, hi ha en aquests
moments la Llei d’aigües, modificada aquest mateix estiu,
precisament per atacar i afrontar les extraccions indiscriminades
d’aigua a zones amb problemes de nitrats o de clorurs; si
t’adones que el Pla hidrològic el Govern autonòmic el té
paralitzat i que en cap moment no feia previsions d’incrementar
les extraccions d’aigua; o si t’adones que la directiva marc de
l’aigua estableix per al 2015 que els nostres aqüífers haurien
d’estar en un bon estat de salut, no té massa sentit pensar que la
millor solució per aconseguir aquests objectius que marca la
directiva europea, que marca l’Estat espanyol i que fins fa no
res marcava el Govern de les Illes Balears -dic- que la millor
decisió sigui precisament la d’afavorir l’increment d’extraccions
d’aigua.

Nosaltres consideram que açò vertaderament és un disbarat
i a pesar que hem sentit qualque vegada que a les Balears hi ha
una capacitat de 140 hectòmetres cúbics, autoritzar-ne 4 més no
té massa importància, home!, hauríem de pensar quina és la
feina, com funcionen els aqüífers en el moment en què estan en
contacte permanent amb l’aigua salada, perquè hi estan en
contacte permanent en els punts de fricció i que hi ha d’haver un
volum i una quantitat d’aigua molt elevada per evitar l’entrada
en aquests aqüífers de l’aigua de la mar. Per tant, estam en la
línia del frega-frega, afavorim majors extraccions, debilita
aqüífers i afavoreix l’entrada de la salinitat. I si ja són llocs on
hi ha problemes de nitrats, encara els amplifica més. 

Per açò hi haurà aquest vot particular, però també hi serà per
una qüestió que jo vull tornar recordar. Prenem decisions que
són importants, que tenen transcendència directa damunt la
qualitat ambiental de les nostres illes, i el Grup Socialista ha
solAlicitat per activa i per passiva, en ponència i en aquesta
comissió, els estudis que avaluïn, justifiquin aquesta extracció.
Quins seran els impactes?, com afectarà damunt els nitrats i
damunt els clorurs que ja hi ha en aquests moments en els
nostres aqüífers?, els augmentarà o els disminuirà?, quina hauria
de ser la millor estratègia? Idò bé, el Partit Popular mira cap una
altra banda. Ens diu que sí que té estudis fets, però no els
mostra. 

I per tant, en aquesta comissió es prendran decisions que
tindran un efecte directe i açò suposarà jo crec que una
responsabilitat important. Més, quan ja han sortit organitzacions
no governamentals, grups ecologistes que han anunciat que en
el cas que hi hagi l’aprovació definitiva d’aquesta llei, aquesta
llei acabarà als tribunals. Idò bé, continuam fent les coses per la
porta del darrera, a través d’esmenes, ho continuam fent amb
obscurantisme, sense lliurar cap tipus d’informació i prenem
decisions que, insistesc, tenen una transcendència directa
damunt la nostra qualitat.

Acab ja. D’aquesta crisi hi ha moltes maneres de sortir-ne,
moltíssimes. I ara ens toca decidir quines coses deixam pel camí
i quines coses aprofitam per sortir-ne reforçats. Si sortim
d’aquesta crisi amb els aqüífers contaminats, si sortim d’aquesta
crisi amb una devaluació ambiental dels nostres recursos
naturals, en sortirem més febles, més debilitats i amb menys
capacitat per afrontar futurs reptes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Per tant, vot particular, oposició frontal a aquest
plantejament de malmetre i devaluar els nostres aqüífers. I els
demanaria que facin un replantejament, que aturin aquesta
qüestió, que facin una llei d’aigües específica, que posin damunt
la taula els estudis, perquè sense açò, senyors del Partit Popular,
se’n van cap a les penyes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa,
Entesa i Més per Menorca té vostè cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens havia dit el conseller que retirava
el Pla hidrològic, que demanava a Madrid que no l’aprovés,
malgrat ja havia estat aprovat en el Consell de Govern, perquè
no havia tengut prou informació pública. Ens deia el Sr. Pons,
que li han dit que el Partit Popular té informes, jo no sé el Partit
Popular quina capacitat té d’assessoria pròpia, no sé si amb els
seus recursos pot fer informes, jo pens que és més normal que
ho faci el Govern i no el Grup Popular, i el Govern els que té els
té penjats, i tots els estudis previs a la revisió del Pla hidrològic
i diuen que s’han de protegir molt més aquests aqüífers. Estan
penjats a la seva web, no són cap secret. Són documents firmats
per tots els tècnics del Servei d’aigües del Govern, en el qual
quan vàrem fer tots els estudis previstos pel Pla hidrològic,
recordin que s’havia d’aprovar abans de 2010 per la Directiva
de l’aigua, però va ser aprovat el mes de febrer de l’any 2011,
en aquest moment tenim un plet europeu per incompliment de
la Directiva de l’aigua, i el gran tema era que encara s’havien de
preservar aquests tipus de concessions d’aigües subterrànies,
d’unitats hidrològiques classificades. Bé, idò, aquí ens trobam
que sense cap mena de garantia, se’ns diu que es podrà donar
aquesta aigua o més, o la que sigui necessari, sense justificar-ho.
Evidentment va contra la Directiva de l’aigua, va contra el Pla
hidrològic, un Pla hidrològic que, a més, no aprova el Govern
de les Illes Balears en darrera instància, sinó ja estaria aprovat,
l’aprova, com vostès saben segons la Llei de l’aigua, el Govern
de l’Estat, serà més o menys correcte, però això ara mateix és
així i mentrestant, s’autoritza per llei a incomplir el Pla
hidrològic. 
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Jo crec que això no s’aguanta de cap manera jurídicament,
però sobretot, no s’aguanta des d’un punt de vista ambiental i
diria més, de confessió del que hi ha al darrera d’aquesta
proposta, perquè si fos tan clara i tan llampant d’interessos
generals, es posarien totes les dades damunt la taula, sortirien
els interessos econòmic, legítims, que hi pugui haver per part
del sector en determinades coses, es posarien els elements d’uns
i altres, es ponderarien i es prendria una decisió. Fa un any i mig
que va entrar el Sr. Company, ha aprovat inicialment una nova
exposició pública del Pla hidrològic, amb res de tot això, amb
res de tot això! I ara ens ho duen per la porta falsa. Jo ho trob
una falta de sentit de la qualitat democràtica molt greu. 

Ens deia el Sr. Fidalgo, a la seva primera intervenció que
això era legal. Jo crec que això és ilAlegal, però en qualsevol cas
agafen la lletra del reglament, la lletra de les normes per dir que
això es pot anar pervertint. Clar, la veritat és que si en un
sistema democràtic un no respecte els motius de fons que duen
a les normes, se’l pot caricaturitzar molt. Això és una caricatura
de la normativa, de la Llei d’aigües, sobre com s’ha de redactar
un Pla hidrològic i com s’han de prendre les decisions sobre allò
que cal fer en els aqüífers sobreexplotats. 

Per tant, votarem en contra, presentarem vot particular. Però
això no acabarà així, si es donen concessions en aqüífers
sobreexplotats, basant-se estrictament en aquest article
d’aquesta llei, la veritat és que es trobaran amb un plet i amb
unes conseqüències que ja veurem fins on arriben.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I ara en torn de fixació de posició, ara
sí, Sra. Marí, per part del Grup Parlamentari Popular té vostè
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Començaré per tranquilAlitzar-los. Jo
crec que de vegades no sabem llegir, perquè aquí posa “el
conseller podrà”, per tant, potestatiu, no obligatori, no “haurà”.
Quan podrà?, podrà quan compleixin tots els ets i uts que
exigeix la normativa perquè la Direcció General de Recursos
Hídrics, en aquest cas com en tots els altres, s’haurà de veure si
ho pot o no ho pot donar; i si tècnicament compleixen, es donarà
i si tècnicament no compleixen, no es donarà.

Però la seva hipocresia en aquest cas política, en aquest cas
i en molts altres, no deixa de ser sorprenent, perquè vostès han
governat, els ho vull recordar, poc, però vuit anys han governat,
en dues tongades. Primera tongada, Verds, quants d’hectòmetres
cúbics varen autoritzar?, 5. Que va passar res? Al senyor de
Menorca, al Sr. Pons, perdoni, no el vaig sentir durant aquella
època, igual no estava tan preocupat, no ho sé, però jo no el vaig
sentir. Segona legislatura del pacte de progrés, que ha acabat fa
quatre dies; a part d’esperar el darrer minut i..., allò sí que va ser
per la porta del darrera, aprovar una norma que després la
canvien amb noves disposicions, annexos i no sé què. Per tant,
de qualitat democràtica i de tècnica legislativa o reglamentària
en podríem parlar molt, ...

Bé, és igual, no és la qüestió. Nosaltres els afirmam, els
deim que estiguin tranquils, que aquí ningú no és insensat, que
nosaltres no volem que es contaminin els nostres aqüífers sinó
tot el contrari. El que sí volem és que quan sigui possible perquè
es compleixen totes les garanties per no sobreexplotar els
nostres aqüífers -els record que en aquest moment s’està a un
30% del que es podria autoritzar, i això ho saben vostès igual
que jo, un 30%-, en aquests casos no entenem per què hem de
castigar els nostres agricultors i els nostres ramaders. Nosaltres
no els volem castigar, volem que existeixi la possibilitat, la
possibilitat; vostès no volen aquesta possibilitat?, idò mirin,
facin el que considerin, només faltaria, tribunals o el que
vulguin, però, però, haurien de tenir una mica de memòria i
veure el que han fet els darrers anys que vostès han governat, i
han governat i han autoritzat 5 hectòmetres cúbics, i no va
passar res, jo no els vaig sentir.

El que passa és que a vostès el que els agrada és dir no a
tot..., pressuposar que tothom és un potencial delinqüent, és a
dir, aquí lo de la presunción la invertimos i tot és ilAlegal
mentre no es demostri el contrari. Nosaltres confiam que qui
vulgui usar per a un ús agrícola o ramader, si el projecte que
presenta és autoritzable s’autoritzarà dins els límits legals
establerts, i en els casos en què no ho sigui evidentment no
s’autoritzarà. I ja està, és tan senzill com això.

Alarma social. És el seu estat natural. Per descomptat no és
el nostre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Passam, idò, a la votació dels vots
particulars derivats de l’aprovació de l’esmena 6635/12, del
Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de la denominació del capítol III ter,
aigües, i de l’article 14 decies.

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra i cap abstenció.

Passam, idò, al debat 8. A les disposicions addicionals
primera, segona, tercera, quarta; disposició transitòria única,
disposició derogatòria única; disposicions finals primera,
segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, setena bis,
vuitena, novena i desena, hi ha les següents esmenes vives.
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A les disposicions addicionals primera, segona, tercera i
quarta no hi ha esmenes, com vostès saben. L’esmena 6589/12,
salut, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa
i Més per Menorca, per addicionar una nova disposició
addicional. 

A la disposició transitòria única no hi ha esmenes.

A la disposició derogatòria única hi ha les esmenes vives
següents: 6579/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa
i Més per Menorca, 6606/12 del Grup Parlamentari Socialista,
6580/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca, igual que la 6581 i la 6607/12, presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, i la 6698/12, presentada pel mateix
grup. A l’apartat 3 bis d’aquesta disposició derogatòria única es
podrien presentar vots particulars derivats de l’aprovació de
l’esmena 6639/12, del Grup Parlamentari Popular.

A la disposició final primera s’ha presentat l’esmena
següent: la RGE núm. 6609/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Continuam amb la disposició final
segona; no s’hi han presentat esmenes. A la disposició final
tercera hi ha esmena viva, que és la 6592/12, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per Menorca.

A la disposició final quarta hi ha vives les esmenes següents:
6582/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca, 6510/12 del Grup Parlamentari Socialista, 6583/12 del
Grup PSM-Entesa i Més per Menorca, 6611/12 del Grup
Parlamentari Socialista, 6584/12 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa i Més per Menorca, 6585 igualment
pel Grup Parlamentari PSM, i 6612/12 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Podrien presentar, com vostès saben,
vot particular derivat de l’esmena 6636/12, del Grup
Parlamentari Popular.

A la disposició final cinquena hi ha viva l’esmena següent:
6613/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista;
igualment es podria presentar vot particular derivat de
l’aprovació de les esmenes 6637/12 i 6638/12 del Grup
Parlamentari Popular.

A la disposició final sisena hi havia l’esmena següent, amb
RGE núm. 6611/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-
Entesa i Més per Menorca. A la disposició final setena queda
l’esmena 6586/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa i Més per Menorca. A la disposició final setena bis no hi
ha esmenes vives i es podria, idò, presentar vot particular
derivat de l’aprovació de l’esmena 6639/12 del Grup
Parlamentari Popular. A la disposició final vuitena no s’han
presentat esmenes. 

A la disposició final novena hi ha vives les següents
esmenes: per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa
i Més per Menorca les esmenes 6587/12 i 6588/12, i per part del
Grup Parlamentari Socialista la 6614/12. A la disposició final
desena no s’hi han presentat esmenes.

Passam, idò, a les intervencions dels grups parlamentaris, i
en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Pons té vostè, com vostè sap, cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Un aclariment només a la Sra.
Marí, perquè no torni a repetir allò de que ja se’ls ha dit que no
era... Els 5 hectòmetres cúbics els va autoritzar el Sr. Font, els
5 hectòmetres cúbics els va autoritzar el Sr. Font amb Matas de
president. Miri’s el decret de l’any 2005 i veurà que el 2005
governava el Sr. Matas. No ho repeteix més vegades...

EL SR. PRESIDENT:

És que, Sr. Pons, convendria que ens atenguéssim al debat.

EL SR. PONS I PONS:

...perquè no voldria que (...) D’acord, Sra. Marí?

Constarà en acta, no?, aquest aclariment, per allò que no hi
hagi més equivocacions per part del Partit Popular.

Molt ràpid en relació amb aquesta... Bé, com hem sentit ja
al president tenim una llei on hi ha més disposicions que
articulat, i per tant si dins l’articulat ja hem vist que hi havia una
espècie de cacofonia en moltes coses, ja en aquestes
disposicions ens adonam que açò (...) moltíssim més.
Modificam la Llei d’avaluació d’impactes ambientals amb la
finalitat de poder resoldre qüestions molt concretes, com la
instalAlació d’un gasoducte o un oleoducte en sòl rústic, una
explotació forestal de 500 hectàrees per tal d’evitar avaluacions
d’impacte ambiental, però mentrestant deixam totes les altres
perquè segueixin amb el mateix nivell d’exigència
administrativa. Modificam la Llei d’activitats classificades
perquè una clínica privada, un centre de dia, no tengui la
necessitat de presentar una llicència d’activitats i amb una
declaració jurada sigui suficient, però en canvi per als cinemes,
les sales de celebracions o un parc infantil farà falta la necessitat
de continuar fent la mateixa tramitació. Arbitrarietat, en
definitiva, una vegada més, en qüestions molt concretes on no
hi ha explicació.

Es modifica la Llei dels renous, entram a legislar en la venda
ambulant de condicions sanitàries, tocam una disposició de la
Llei del Parc BIT, fins i tot solucionam el problema jurídic de
la depuradora de Búger. Tot açò a la Llei d’activació
econòmica. Sense cap ni peus, però hi és, efectivament, i si hi
hagués ara encara un segon procés de presentació d’esmenes
estic convençut que el Partit Popular en presentaria 30 més per
tal de fer possible colAlocar aquí dins coses que poguessin
penjar. 

Podríem debatre qualsevol qüestió puntual d’aquestes. No
hi vull entrar, ja hem tengut ocasió en altres moments de poder-
ho fer. Sí que, en qualsevol cas, vull anunciar el plantejament
que nosaltres farem lligat al fet que hi haurà vots particulars a
cada una de les..., tal com queda recollit, si vol els hi puc dir, a
l’apartat 3.bis, als que fan referència a la disposició final quarta,
a la disposició final cinquena, a la setena hi haurà..., en cada una
d’elles, els possibles vots particulars, hi haurà vot favorable a
les esmenes vives, en cas que hi siguin, del PSM, no les record
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ara en aquest moment; a les nostres per suposat també, i en
aquest sentit, per tant, vull demanar únicament una reflexió final
quant a la importància d’elaborar d’una manera clara la
legislació. Aquí hi haurà contradiccions amb altres normatives
que ens acabaran causant problemes grossos, d’una manera
concreta en tot allò que fa referència a la part d’activitats. Ens
farà falta fer un plantejament sencer per tal d’entendre
normatives que penjant d’una banda i de l’altra acaben generant
incongruències entre elles, i no creim que aquesta sigui la millor
manera de poder-ho fer.

En qualsevol cas, per tant, en moltes d’elles hi haurà el
nostre vot desfavorable, que ja explicarem en el moment en què
el president ens ho demani.

Moltes gràcies.

EL SR.  PRESIDENT:

Muy bien, Sr. Pons. Idò per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativa-Entesa i Més per Menorca té vostè, Sr. Alorda,
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com s’ha apuntat és un totum
revolutum tota la normativa que es canvia i és difícil exposar-
ho. Ho intentàrem, la veritat, segurament la ponència és el lloc
on es pot intentar arribar a acords més de matís. En tot cas aquí
faré una breu repassada del nostre posicionament respecte de
totes aquestes matèries. 

Tot allò que significa algun alleugeriment a nosaltres ens
pareix bé, però aquestes maneres, ja fins i tot de declaracions
d’utilitat pública per expropiació forçosa com aquesta de Búger,
la veritat és que haurem de repassar tot el nostre sistema
d’expropiació forçosa, urbanístic, d’interessos generals, perquè
si s’arriba al fet que cada cas d’expropiació forçosa de
l’IBASAN o de l’ABAQUA ha de passar per una llei, acabarem
fent una llei d’una qualitat reglamentària bàsica, perquè fins ara
són acords. Crec que, això, ens ho hem de fer mirar molt
seriosament, perquè realment és ja convertir les lleis en lleis
mesura, però lleis mesura individuals, pràcticament, i crec que
això és una degradació de la norma de caràcter abstracte, de
caràcter general, de supòsits que no afecten estrictament ningú
sinó que intenten regular al marge dels governants, no?, el
govern de les lleis en comptes del govern de les persones.

Amb les esmenes que tenim presentades intentam amb
alguna posar-hi una miqueta de seny, demanam un text refós,
per exemple, de com quedarà la Llei d’activitats després de tots
aquests canvis; estam convençuts que hi ha incongruències,
sobretot perquè a través de les disposicions finals s’ha provocat
tot un canvi a la Llei d’activitats que no lliga o que no era
necessari per passar de la llicència a la declaració responsable,
i s’han provocat llacunes. Nosaltres n’estam convençuts, en tot
cas es veurà amb el temps, i un text refós sigui com sigui serà
sempre molt més aclaridor de com ha quedat el règim de
llicències, o, millor dit, el règim d’autorització d’activitats, que
sigui amb declaració responsable que, per cert, no deriva
d’aquesta llei sinó que deriva de la directiva de serveis i d’un
procediment que ve de molt enrere, en el nostre cas com a
mínim de la Llei de règim local de les Illes Balears, que ja

preveia anar girant del règim d’autorització cap al règim de
declaració responsable. Pareix que ho han descobert avui. O
qualcú no s’ha temut d’on va en els darrers deu anys la
legislació en aquest sentit o no veu que aquest és un esglaó més
que hagués fet qualsevol perquè la normativa bàsica espanyola
a més ha canviat en aquest sentit.

També demanam una llei per a l’energia. Creim que aquest
tipus de regulacions, com s’ha demostrat, necessitam una llei
d’aigua, necessitam una llei d’energia, necessitam una llei de
residus, com s’ha apuntat, i que com a mínim una d’elles ja
quedi aprovada en aquest sentit.

A la disposició derogatòria haurem de votar en contra,
supòs, si no es precisen els punts que nosaltres voldríem que
quedassin vigents, perquè ja dic que es canvia tot el règim del
sistema d’activitats sense importar-hi, però, bé, és en tot cas una
altra manera de veure-ho. Si no nosaltres estaríem d’acord que
alguns dels elements sí que s’han d’eliminar per coherència amb
els punts anteriors, però no tot el que aprofita la llei per canviar.

Ens sembla bé la proposta del PSOE d’eliminar la disposició
addicional vuitena de la Llei del sòl rústic, crec que com ja hem
defensat era una renou. Estam en contra de modificar el Pla
director sectorial de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca
a través d’aquest ús. O tocar el tema comercial, l’ús comercial
del Parc Balear d’Innovació Tecnològica, i a més mantenir una
llei per a un parc, per al Parc BIT; nosaltres pensam -ja ho
vàrem dir en el seu moment- que un dia o l’altre hem de llevar
aquesta llei del Parc BIT i incloure-ho dins el planejament
general de Palma; si havia de crear una funció, ja l’ha tenguda,
no tenim el perquè tenir una urbanització mantinguda i
dissenyada a través d’una llei.

El tema de les disposicions finals, en bona mesura també ja
l’hem tocat. La reducció del dèficit públic creim que sí que es
pot establir, però s’hauria d’haver negociat amb un altre tipus de
llei, per tant ens hi abstendrem. 

I una que sí que volíem marcar és la disposició final tercera,
a la qual, a l’hora de tocar la Llei de contaminació acústica de
les Illes Balears, es fa una modificació a la transitòria que
nosaltres trobam perversa; diu la llei que mentre no s’adaptin les
zones acústicament saturades que tenen declarades els
ajuntaments -pens en el de Palma, pens en la resta de municipis
que hi ha, però hi ha una gran polèmica a Palma-, doncs no es
manté vigent la zona declarada urbanísticament amb la norma
que té actualment, com pareixeria raonable mentre s’adapta,
sinó que mentre no s’adapti ja no és d’aplicació la norma sinó
directament els mínims que ja marcava la Llei 37/2003, però la
Llei 37/2003, de renous, no marcava, té una forquilla i uns
mínims; per tant no tenia el perquè haver-se de respectar. Tot el
que sigui (...) de la llei és evident que s’haurà de respectar, però
allò que permet que els ajuntaments vagin una passa més
endavant creim que s’hauria de respectar la normativa que en
aquest moment tenen vigent els ajuntaments que havien creat
zones acústicament saturades...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, acab, Sr. President. ...en comptes de fer-los tornar enrere.

I aquesta era, en tot cas, la darrera. A les altres plantejam...,
els record, vot particular, no les citaré, a totes les esmenes del
Partit Popular que aquí s’han presentat i s’han incorporat. Per
tant li agrairé que es proposi votació del vot particular a fi de
poder-les defensar davant plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara intervé, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Marí. Com vostè sap té cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Miraré de no esgotar-los. Gràcies, Sr. President. Senyores i
senyors diputats, no han entès el fil conductor de les
disposicions, com a regla general. N’hi pot haver alguna en què
els podria donar la raó, però realment té dos denominadors
comuns: primer, l’adaptació a la directiva de serveis, la qual
cosa exigeix fer modificacions puntuals a diferents normes,
fonamentalment a la 16/2006 i també a la 6/2010; però també
l’activació econòmica, i l’activació econòmica suposa
simplificació, i en tot allò que puguem simplificar el Partit
Popular té un compromís de fer-ho i ho farà, els agradarà o no,
encertarem al cent per cent o no, el temps ho dirà, però per
descomptat nosaltres seguirem treballant per intentar que
l’administració no sigui un entrebanc injustificat en molts de
casos per a la recuperació econòmica. Quan estigui justificat
evidentment s’ha de fer, però en molts de casos, i jo li diria que
en tots els que es proposen, són mentalitats que duim
arrossegant de molt de temps i que afortunadament la normativa
actual, tant europea com nacional, ho ha superat.

Entrant en les esmenes, els demanaríem transaccionar la del
PSM que demanava una nova disposició addicional referida a
la llei d’energia. S’hi està fent feina per part del Govern; a allò
dels sis mesos no ens hi podem comprometre, però si vostès
estigués disposat, en lloc de sis mesos, a posar dins l’any 2013
li ho podríem aprovar.

A la disposició final número 9, que parlàrem del text en
comissió, proposaríem..., ja els ho vàrem avançar, i
efectivament aquest era l’esperit, era un tema de redactat: on
posa “modificar” canviar-ho per “desenvolupar”... Disposició
final 9, número 9: on posa “modificar” canviar-ho per
“desenvolupar”, i afegir aquesta paraula també en el títol... 

I sí que demanam suprimir la disposició final vuitena,
perquè ha estat superada per la recent aprovació de la Llei
turística, on ja es dóna una regulació específica. Com ens va fer
notar molt bé el Sr. Lletrat no té cap sentit mantenir aquesta
vigència de la Llei general turística quan tenim una llei
recentment aprovada. Això afecta, com molt bé ha referit la
meva companya, a l’article 10.4, que ha quedat decaigut; afecta
a la disposició final vuitena, que ara hem de votar i que també
demanam el seu vot negatiu o la seva retirada, el que el Sr.
Lletrat consideri oportú; i afectarà també a la supressió en el
preàmbul de l’apartat concret que fa referència a aquesta
disposició final vuitena, que entenem que no té cap sentit que es
mantengui perquè, ja dic, ha estat canviada i superada per la
nova llei turística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿Podría clarificarme, Sra. Marí, cuál es la transacción que
usted ha propuesto, la de la disposición final novena? Ahora nos
la explicará, la de la octava nos ha quedado clara, pero la de la
novena, por favor...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

La disposició final novena, el títol quedaria, “...(...) i
desplegament...” i es modificaria el text on posa la paraula
“modificar” ha de dir “desenvolupar”. És a dir, "el titular de la
conselleria podrà desenvolupar"... no "modificar".

EL SR. PRESIDENT:

Novena. On diu, "modificar"...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Ha de dir "desenvolupar".

EL SR. PRESIDENT:

Hauria de dir "desenvolupar".

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Desenvolupament reglamentari per ordre del conseller. 

(Remor de veus)
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Perdó? No volem aclarir-ho, això és el que volíem dins
l’article, no volíem dir res...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un moment.

(Pausa)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

En tot cas nosaltres no ens sentim transaccionats, eh?

(Pausa)

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Eren de supressió ambdues, nosaltres ens autoesmenàvem en
el sentit d’aclarir el redactat de l’article tal qual venia, sí, volíem
modificar la seva esmena de supressió sinó el mantenim tal qual
i ja està.

Disculpi, que consti en acta, a efectes del debat que es va
produir en ponència, que no es tracta que vulguem, perquè a
més seria legalment impossible, modificar el procediment
legalment establert per ordres de conselleries sinó que es tracta
d’un desplegament, com no pot ser d’una altra manera. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Nosaltres vàrem presentar una esmena on solAlicitàvem
suprimir la disposició addicional vuitena. 

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena, no, no, novena.

EL SR. PONS I PONS:

No, de la Llei de sòl rústic nosaltres vàrem proposar
suprimir la disposició addicional vuitena. Ells ara què fan? Ells
ara agafen i ens diuen, home, la disposició addicional, a partir
de la disposició addicional vuitena el que farem serà que
establirem les pautes de tramitació i en lloc de modificar-les
podem desenvolupar-les. Nosaltres voldríem que vostès
haguessin suprimit la disposició addicional vuitena a la Llei de
sòl rústic. Això per a nosaltres sí que era un valor. S'hi neguen,
cap problema.

La disposició final novena, la final novena, home, ara ens
fan un canvi, milloren qualque cosa? Sí que milloren qualque
cosa, però no és allò que nosaltres volem, en absolut és el que
nosaltres volem. La podem acceptar? Doncs... nosaltres, és a dir,
no compartim ni un plantejament ni l’altre, aquest és menys
dolent del que era l’altre, efectivament, açò és cert. Per tant, tal
vegada, en aquest aspecte... li podríem acceptar, però després
votarem en contra. Sí, perquè és una opció menys dolenta, per
tant...

EL SR. PRESIDENT:

¿Tienen todos ustedes claro el sentido de sus votaciones y lo
que ustedes van a solicitar? Lo digo porque si no hacemos un
receso de cinco minutos y tal vez sería mejor para llegar, o de
dos minutos mejor, y llegamos...

(Remor de veus)

¿Podemos empezar entonces por la votación?

EL SR. PONS I PONS:

No s’accepta, cap problema, si no volen que hi hagi cap
problema, no s’accepta.

EL SR. PRESIDENT:

¿Podemos empezar entonces por la votación de las
enmiendas?

EL SR. LLETRAT:

En primer lloc, hi ha l’esmena 6589, presentada pel Grup
PSM, que postula la creació d’una nova disposició addicional.
Aquesta disposició addicional diu: "s’estableix un termini de sis
mesos des de l’aprovació d’aquest decret llei -i aquí s’ha de
refer d’aquesta llei- perquè el Parlament de les Illes Balears
elabori i debati una llei d’energia que contempli -perquè el
Parlament de les Illes Balears elabori?, és a dir, que s’ha de
crear una comissió per tal d’elaborar una norma?- elabori i
debati una llei d’energia que contempli l’aposta per les energies
renovables quant a eina de sostenibilitat ambiental i econòmica
amb la perspectiva de reduir el sobrecost de generació associat
a la nostra condició insular? Jo no ho sé, no sé fins a quin punt
l’elaboració de la norma o correspon a l’elaboració, la iniciativa
al grup parlamentari o al Govern? I el Parlament la tramitarà, no
ho sé, però en aquest moment, per ventura, estic saturat. Elabori
i debati, jo... no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò hem de...

EL SR. LLETRAT:

Arribau a una transacció ja que la proposau.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

El sentit del Partit Popular és que el Govern presenti un
projecte de llei dins l’any 2013.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ens pareix bé. 
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EL SR. LLETRAT:

És a dir, s’estableix un termini... el Govern de les Illes
Balears...

(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

...de les Illes Balears presentarà abans de 2013 un projecte
de llei d’energia que contempli l’aposta per les energies
renovables com a eina de sostenibilitat ambiental i econòmica
amb la perspectiva de reduir el sobrecost de generació associada
a la nostra condició insular. 

Està a una disposició addicional nova. 

"El Govern de les Illes Balears presentarà abans de gener de
2013 un projecte de llei d’energia...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Dins l’any 2013, ha dit, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

...abans del 2013?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Durant l’any 2013.

EL SR. LLETRAT:

... durant l’any... és igual... vol dir què... durant l’any 2013
un projecte de llei d’energia que contempli l’aposta per les
energies renovables... bé, de totes formes com que vostès rebran
el dictamen de comissió si tenen algun dubte jo al llarg
d’aquesta, permeti’m president,...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, què li permet?

EL SR. LLETRAT.

... al llarg de la tramitació d’aquesta iniciativa m’he trobat que
quan hem aprovat articles fan referència a lleis, però que no
s’esmenta, per exemple, el títol de la llei. Per exemple, la Llei
6/97, que no diu que és de sòl rústic, és una esmena tècnica...

EL SR. PRESIDENT.

Efectivament.

EL SR. LLETRAT.

...en el sentit d’incorporar, o la Llei 12/2010, que és aquella
d’adaptació a la directiva europea, o la Llei 7/85, que es refereix
a la llei de bases de règim local o la llei... en fi.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, se entiende perfectament, Sr. Letrado, lo que quiere
decir.

EL SR. LLETRAT:

Por lo tanto, yo les pediría aceptar una esmena tècnica en
el sentit que almanco es posi la denominació de les lleis, que és
una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

La actualización de la denominación de las leyes vigentes.

EL SR. LLETRAT:

La denominación de las leyes que están mancades d’aquesta
denominació.

EL SR. PRESIDENT:

¿Está todo el mundo de acuerdo en este sentido? Pues así se
puede hacer por asentimiento, Sr. Letrado.

EL SR. LLETRAT:

Enmienda técnica. És que si no aquesta esmena tècnica l’he
de presentar a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Ahora podríamos pasar entonces a la votación
definitiva. Bueno, entiendo como cuestión previa que a esta
disposición adicional se ha llegado a una enmienda
transaccional a la 6589/12, presentada por el Grupo PSM-
Iniciativa. Muy bien. A las demás yo les pediría si votamos en
bloque porque obviamente yo creo que todo el mundo tiene
claro el sentido de su voto. Muy bien.

¿Votos a favor? Sí, perdonen...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Demanaríem la votació separada de la disposició final
vuitena.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, pero eso es una votación posterior. No se preocupe,
Sra. Marí, lo tengo en cuenta.

Entonces, pasamos a la votación de las enmiendas. 
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda? 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Nosaltres demanaríem votació separada de la del Grup
Socialista, la número 6610/12, a la disposició final quarta, que
entra a regular una matèria que nosaltres pensam que hauria de
desaparèixer, per tant, per coherència amb la nostra proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Podria repetir el número de l’esmena?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, la 6610/12, a la disposició final quarta.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò, voleu que votem aquesta esmena 6610/12, del
Grup Parlamentari Socialista a la disposició final quarta? Votam
idò. 

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9

I 1 abstenció.

Ara sí, podem passar a la votació conjunta de les esmenes a
aquesta secció de la 6610/12, que acabam de votar, i a la
disposició addicional primera, que s’ha fet una transacció a la
6589/12. Idò, votació de les esmenes a la totalitat ara.

Vots a favor? Tenim 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra. 

Cap abstenció.

Ara passam a la votació dels vots particulars.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 9 vots en contra. 

Cap abstenció.

Atès que les disposicions addicionals primera, segona,
tercera i quarta; disposició transitòria única i disposicions finals
segona, tercera -excloem la vuitena perquè n'ha solAlicitat el
Grup Popular la votació separada- i desena, no s’han presentat
esmenes i es poden votar conjuntament. Idò votam ara
conjuntament.

Votam conjuntament ara les disposicions addicionals
primera, segona, tercera i quarta; la disposició transitòria única
i les disposicions finals segona, tercera i desena a les quals no
s’han presentat esmenes, perquè la vuitena la votarem de
manera separada.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, nosaltres demanam votació separada de la
tercera. Totes les que ha dit ens semblen bé fer-ne un paquet tret
de la disposició final tercera.

EL SR. PONS I PONS:

Igual també.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Igual hi ha una esmena, per cert, em pareix recordar perquè
estava mal ubicada.

EL SR. PONS I PONS:

Ens sembla perfecte com ho has dit, excepte la disposició
final tercera, per votar.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació separada de la disposició addicional
tercera, tal i com ha solAlicitat el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa.

Vots...

(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

Però si són primer les disposicions addicionals.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No.

EL SR. LLETRAT:

No, estam a les votacions...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, no, però ara, parlam de votar la disposició addicional
tercera, només aquesta perquè han demanat una votació
separada. Addicional.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Ah, perdonau, perdonau, és que hi ha addicionals i hi ha
finals. Vostè ha demanat la votació separada de la final tercera?
Perfecte, perdonin. 

Passam a la votació, només, de la disposició final tercera. 

Vots a favor? 

Sí, disposició final tercera. 

Vots a favor? 9 vots a favor. 

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Ara, podríem passar a la votació de la disposició final
vuitena que havia solAlicitat, els record, el Grup Popular per una
qüestió de caire tècnic jurídic. Passam a la votació de la
disposició final vuitena. Volen qualque aclariment? Disposició
addicional vuitena. Perdonin, perdonin, això... disposició final
vuitena.

Vots a favor? 

Vots en contra? 9 vots en contra. 

Abstencions? 5 abstencions.

Molt bé, ara passam a votar les disposicions addicionals
primera, segona, tercera i quarta; disposició transitòria única i
disposicions finals segona i desena, a les quals no s’han
presentat esmenes.

Vots a favor? 9 vots a favor. 

Vots en contra? 

Abstencions? 5 abstencions. 

Ara passam a la votació de la disposició derogatòria única;
disposicions finals primera, quarta, cinquena, sisena, setena,
setena bis i novena.

Vots a favor? 9 vots a favor. 

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Cap abstenció.

Ara passam a la votació del preàmbul. Vostès recordaran
que a l’inici hem fet el debat i no hem procedit a la votació per
una qüestió d’ordre tècnic. Efectivament.

Vots a favor del preàmbul?

Sí, Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Per coherència amb allò que hem
votat fa un moment a la disposició final vuitena demanaríem
que s’eliminàs la referència a la disposició final vuitena en el
preàmbul. Per tant, no sé com ho hem de fer tècnicament...

EL SR. LLETRAT:

És el que tenen vostès subratllat dins l’informe de ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és una qüestió de...

EL SR. LLETRAT:

Es declara expressament la vigència de la disposició
addicional sisena de la Llei 2/99, de 24 de març, general
turística a les Illes Balears, en la relació establerta per l’article
cinquè de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació
de diverses lleis per a la transposició de la directiva 2006/123,
de la comunitat europea, de 12 de desembre, del Parlament
Europeu i del Consell, relativa al servei del mercat interior. I
llavors, es modifica puntualment la Llei 6/2010, aquesta sí; i
després la Llei 12/2010, esmentada abans.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

No sé tècnicament com ho hem de fer, però demanam
suprimir això.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, sí, però la resta de grups no han mostrat la seva
disconformitat, és a dir...

EL SR. LLETRAT:

El que passa és...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... això s’ha de llevar, el que passa és que aquesta 6/10, 2/10,
s’ha de substituir, s’ha d’incorporar aquesta que s’ha incorporat
a través de la setena bis. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, amb això, estam d’acord, Sr. Lletrat, i el Grup
Parlamentari no tenen cap inconvenient. S’aprova per
assentiment. 

Ara sí, passam a la votació del preàmbul tal qual. 

Vots a favor? 9 vots a favor. 

Vots en contra? 5 vots en contra. 

Cap abstenció.
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En conseqüència ara ja queda dictaminat el Projecte de llei
RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies,
residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries. 

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les vint-i-quatre hores següents a la data de
l’acabament del dictamen, en escrit adreçat al Molt Honorable
Sr. President del Parlament, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin defensar en el
Ple.

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

(Alguns aplaudiments)
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