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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, començam la sessió d’avui, en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Sansó.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lluís Maicas.

LA SR. BAUZÁ I ALONSO:

Maria José Bauzá sustituye a Margarita Serra.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Fernando Rubio sustituye a Francisco Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam al debat de...

EL SR. MAS I COLOM:

Sr. President, Miquel Àngel Mas substitueix David Abril.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò passam al debat del punt únic de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de Llei RGE núm.
5615/14, d’ordenació minera de les Illes Balears. 

En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei, per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes RGE núm. 6659, 6660, 61,
62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 6582, 6580,
6581, 6583, 84, 85, 98, 6592, 94 i 95/14. Per defensar aquestes
esmenes intervé el diputat Marc Pons, com vostè sap per un
temps de quinze minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, doncs analitzam avui i en certa manera decidim els acords
que en treball de ponència hem desenvolupat i que jo, en certa
manera voldríem destacar que al llarg de la ponència és cert que
hi ha hagut espais per a la reflexió, per a la capacitat de
parlamentar i fins i tot en algunes qüestions, en qüestions
d’avançar d’una manera considerable en la recerca d’acords que
fossin possibles i en algunes qüestions els volem... els voldria
destacar perquè vull ser just quant al que han suposat alguns
d’aquests acords. 

Em referiré bàsicament a dues qüestions, la primera és la
referida al fet que per a qualsevol regularització d’un dret miner
serà necessària l’avaluació d’impacte ambiental. Aquesta
afirmació que el conseller va fer en el seu moment al debat
produït com a conseqüència de l’esmena a la totalitat presentada
pels diferents grups de l’oposició hi havia dubtes més que
raonables sobre aquesta qüestió. Vull posar en valor que s’ha
corregit el redactat, s’ha acordat i per tant, ha quedat clar que
per a qualsevol regularització, qualsevol dret miner que s’hagi
d’acabar autoritzant serà necessària sempre l’avaluació
d’impacte ambiental, ho vull posar en valor perquè va ser fruit
de debat en el seu moment, queda recollit, ho entenem així i per
tant a efectes nostres no hi ha cap inconvenient a valorar-ho
d’una manera positiva.

La segona qüestió, decidida ara en aquests moments, no
direm que fora de termini sinó ja dins el termini, perquè hem
retardat el començament d’aquesta comissió, és el fet que la
secció D quedi suprimida de l’opció de la registrabilitat en els
territoris de les Illes Balears. La secció D és aquella que inclou
els carbons, els minerals radioactius, els recursos geotèrmics, les
roques bituminoses i qualsevol altre jaciment mineral o recurs
geològic d’interès energètic, que no sigui registrable, per tant,
tot aquest paquet de recursos miners, ho valoram d’una manera
positiva. I a la vegada també acceptam i entenem la importància
que la secció C, que seria la derivada de les pedreres
bàsicament, aquestes sí que hi puguin ser i que per tant puguin
tenir exactament les mateixes condicions, fins i tot també
fiscals, que tenen la resta de pedreres de l’Estat espanyol i, per
tant, en aquest sentit ho valoram d’una manera positiva. Hem
arribat a un acord i vull, senzillament, fer-hi referència perquè
quan s’acorden qüestions que són importants i per tant hi ha
voluntat d’acord, crec que és just poder-ho reconèixer.

Per altra banda, també emperò hi ha hagut desacords i
aquests desacords es mantenen vius en aquesta comissió i
passaré a fer-ne referència. El primer és el referit a aquest
arraconament, el qual no només es produeix en aquesta llei, sinó
que ho veim i ho hem vist a moltes altres lleis, pel que fa
referència a la capacitat competencial dels consells insulars. Ens
pensàvem fins i tot que s’incorporarien les atribucions i les
competències dels consells insulars, finalment entenc que no hi
són, no estan introduïdes. Ens sembla una llàstima, en el
redactat no hi és i no hi és perquè les competències dels plans
directors no poden dependre o no poden estar condicionats al
Pla director de les Illes Balears que... al qual precisament
l’atribuïm als consells insulars. Si és així evidentment quedaria
incorporat, però veim que al text que hi ha en aquests moment,
al text que ara votam aquest 7 bis no hi és...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no varen vostès acceptar, suprimir la condició de la
supeditació... 

(Se sent una veu de fons que diu: sí)
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... bé, idò un altre d’aquests petits embolics produïts que no
estan recollits...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...que no estan recollits. Per tant, no hi és ara en aquests
moments, faig referència a açò, en tot cas escoltarem la
intervenció de la Sra. Marí.

I al marge d’aquesta qüestió hi ha la segona, que és la que fa
referència a la capacitat competencial i a la capacitat de
l’atribució de la declaració d’interès general que els consells
insulars tenen i que amb aquesta llei quedarà suprimida. A partir
d’ara els consells insulars no podran... o no es tramitarà ni
s’autoritzarà la declaració d’interès general, sinó que quedarà en
un simple informe el qual no té la mateixa rellevància ni la
mateixa capacitat, hi açò ho lamentam. Lamentam aquest
retrocés que dins aquesta legislatura hem vist quant a la
capacitat que els consells tenen atribuïda fins ara.

Però n’hi ha més, perquè volíem i ens hauria agradat fer
referència expressa al fracking per tal de no afavorir camins que
puguin donar peu a la seva autorització. Hi pengen massa
interrogants, no damunt del fracking, sí damunt de les
prospeccions com per deixar portes obertes. Ens hauria agradat
veure una actitud clara de fermesa per part del partit que dóna
suport al Govern respecte d’aquesta qüestió, i malauradament
no hi ha estat i per açò mantenim vives aquestes esmenes.

Com tampoc... i açò també ens sorprèn, que no hagin
acceptat dues transaccions que fèiem nosaltres, una d’aquestes
transacció, una millora en la part de l’esmena de les teuleres,
presentada que ens semblava i perseguíem una millora, creim
que és una llàstima; com tampoc les esmenes presentades a les
plantes envasadores d’aigua mineral que donava respostes molt
concretes a plantejaments molt concrets que -insistim- ens
hauria agradat que haguessin donat peu.  I aquí, si volen, fer la
contraposició, no?, de l’atenció donada a les pedreres i que, en
canvi veim com les teuleres no s’han resolt de la mateixa
manera.

N’hi ha d’altres i n’hi ha una que ens preocupa especialment
i que ha estat motiu en certa manera d’aquesta demora en l’inici
d’aquesta comissió i que fa referència, i ens semblava que
l’obertura de noves pedreres, encara que sigui de manera
excepcional dins els ANEI, aquesta llei hauria d’haver-la
deixada absolutament tancada; és més, a l’avantprojecte de llei
estava recollida d’una manera expressa i canviant fins i tot (...)
i avaluació d’impactes ambientals, perdó la Llei d’espais
naturals, la 1/91, va quedar suprimida i en el projecte de llei ja
no va quedar recollida, però ara a través d’una transacció
malauradament veim com de nou s’obre una porta de manera
excepcional per permetre que es puguin autoritzar noves
pedreres dins espais, dins àrees de protecció, i açò creim que és
fer una passa enrere. 

Ens semblava que havíem avançat, que l’avaluació
d’impacte ambiental a totes les noves autoritzacions i a les
regularitzacions era una idea que teníem tots clara, però aquesta
incorporació la veritat és que ens sembla que no es correspon
amb el plantejament general que havíem sentit fins i tot al
conseller, eh?, durant el debat de l’esmena a la totalitat i en
volem fer una referència clara. Ens agradaria que aquesta

transacció, de qualque manera, idò, no hagués quedat recollida
i si queda recollida que, evidentment, hi pugui haver els
mecanismes possibles per tornar-ho enrere, si açò és el que
volem tots, o al manco les forces que som a l’oposició, i per
tant, faig aquesta reflexió.

Tampoc no queda suprimit, i açò tampoc no ens agrada i de
fet vam trobar dins la pròpia ponència una possibilitat de poder-
ho suprimir, veim que malauradament el Partit Popular tampoc
no ho ha recollit, i és el que fa referència a aquesta idea de
l’excepcionalitat amb les autoritzacions. La llei estableix que hi
ha tots uns mecanismes per autoritzar i regularitzar drets miners
i, per tant, si no es compleixen no es poden autoritzar. Quina és
la sorpresa? Home!, idò, que aquesta llei diu, bé, si no
s’acompleix res de tot el que o de les exigències que hi ha,
senzillament el Consell de Govern s’atorga la potestat de poder-
se botar o poder fer prebendes i excepcions a aquells
incompliments i continuar autoritzant, ben igual, en el cas que
es consideri oportú.

Nosaltres havíem demanat que quedàs suprimit, almanco, el
punt 6 de l’article 15, almanco el punt 6 de l’article 15, el qual
parla d’aquestes dispenses del Consell de Govern, que nosaltres,
insistim, no compartim i que havíem entès, fins i tot, en
ponència que no eren compartides per cap dels dos. 

Hem tingut i també hem mantingut vives i mantenim vives
les esmenes presentades als articles 45 i 46. Hem descobert que
la restauració és també un negoci i que aquí devora hi ha
vertaders interessos entre propietaris i pedrers, i els
plantejaments que fan creim que haurien de tenir una major
presència per part dels particulars, molt més quan som davant
d’autoritzacions caducades que ben igual, així i tot, als pedrers
se’ls permetrà aquesta restauració. Açò és un conflicte, entenc
que no és fàcil resoldre-ho, al Govern li pertoca ésser enmig.
Nosaltres fèiem una proposta diferent que, malauradament, no
ha estat possible i que, per tant, la recollim i en feim referència.

Després, i ara ja sí, una vegada incorporat a aquest text, ens
sembla, em permetrà, la Sra. Marí, aquesta expressió,
lamentable la disposició transitòria sisena perquè, vostè és
misser i n’estic convençut que ho entendrà, la tècnica jurídica
no s’aguanta per cap banda quan amb una llei, -veig que assent
la Sra. Marí, per tant, entenc que part de raó em dóna-, quan
amb la Llei de mines decideix corregir-se errades produïdes a la
Llei de transports, aprovada fa ara dos mesos. Per tant, que
s’hagi de modificar la Llei de transports a través de la Llei de
mines, idò, ens sembla que no és de rebut, no és propi del que
hauria de ser una tramitació legislativa. S’introdueix ara,
evidentment no es va introduir en el seu moment perquè hauria
comptat amb tots els informes desfavorables; a la ponència va
quedar clar, fins i tot, que els serveis jurídics de la casa, idò, no
comparteixen en absolut aquest plantejament, és cert, ho poden
fer sense escoltar els serveis jurídics ni els lletrats d’aquesta
casa, però evidentment és una aberració. No ho compartim i, per
tant, ho volem remarcar d’una manera clara perquè no hauria de
ser aquest plantejament. Tenen tot el dret del món a modificar
la Llei de transports que vostès varen aprovar, res més faltaria,
els demanam que ho facin, evidentment, amb una tramitació
legislativa modificant açò i no aprofitant la primera llei que
passava, que era la de mines, per esmenar-se vostès mateixos.
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Aquest és el plantejament, per tant, que feim des del Grup
Socialista, nosaltres durant la ponència ho vàrem repetir, hi
havia hagut avanços importants, i la idea era poder fer una
votació a favor de tot un paquet d’articles que ho
condicionarem, en tot cas, al fet, a aquest vot particular que
després el Grup MÉS farà lligat a les noves autoritzacions dins
ANEI o no de pedreres, que es convertiran, i ho dic aquí, es
convertiran en vots favorables de tots aquests articles, sempre
i quan sigui acceptada o sigui retirat aquest punt concret que fa
referència a l’obertura de noves pedreres dins ANEI. Si queda
retirada aquesta transacció, nosaltres votarem a favor de tot el
paquet d’articles, amb excepció d’aquests concrets que,
insistim, nosaltres hem defensat sempre la capacitat
competencial dels consells insulars. Defensam, evidentment, tot
el que fa referència a plantejaments de la prohibició del
fracking, ens hauria agradat que el plantejament dels propietaris
hagués estat més present en aquesta llei, i per açò mantenim
vives aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara per part del Grup Parlamentari MÉS
es mantenen les esmenes RGE núm. 6610, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 35/14. Per defensar
aquestes esmenes intervé el diputat Miquel Àngel Mas, com
vostè sap, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies. Bon dia. Per mantenir aquestes esmenes i
feim un vot particular a l’article 15. Ens reservam els
comentaris i la defensa d’aquestes esmenes per al Plenari,
simplement dues reflexions, el Sr. David, que ha dut aquesta
llei, m’ha comentat que era una llei molt tècnica, que s’havia
dut amb consens i m’agradaria que es mantingués.

Pel que sembla a l’article 15 és obvi que s’ha produït un
malentès o un defecte de tècnica parlamentària, no sé a què
atribuir-ho, ara bé, per a nosaltres és absolutament obvi, crec
que hauria de ser-ho per a tothom, que dins els ANEI no es pot
fer cap tipus de pedrera, l’ANEI és la nostra joia, és el territori,
és el que hem aconseguit preservar de la balearització d’aquests
darrers quaranta anys i no hi pot haver pedreres, és el nostre
patrimoni. Per tant, voldríem fer un crit a això i que si
efectivament hi ha aquesta voluntat de consens i de reconsiderar
una llei que sembla que és molt tècnica, i pot tirar endavant, que
això quedàs clar, que aquest apartat que parla dels espais
d’ANEI quedàs absolutament exclòs, perquè el territori és el
nostre patrimoni, és el patrimoni de tots els balears i els ANEI
són la clau de volta del nostre sistema, jo diria, autonòmic. La
llei del 91, que es va fer amb molt de consens, és un dels punts
clau de la nostra societat, aquest consens que vàrem aconseguir
l’any 91.

Res pus. 

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Mas. A continuació passam, idò, al torn en
contra, i per part del Grup Parlamentari Popular intervé la
diputada Virtudes Marí, per un temps màxim, com vostè sap, de
quinze minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair el to de les intervencions; agrair l’esforç
d’arribar a acords dels grups de l’oposició; agrair la, crec, feina
molt productiva que es va fer en ponència, fins i tot disposant de
l’assessorament de funcionaris de la direcció general, del propi
director general, Sr. Ochogavia, de la lletrada de la casa, Sra.
Munar; vull dir, crec que vàrem fer feina com jo crec que s’ha
de fer feina a les ponències i si vàrem cometre, a l’hora de
redactar transaccions, alguna errada de tipus tècnic, que no
polític, perquè el Partit Popular des de la Llei d’espais naturals
té molt clar que en ANEI no hi ha d’haver noves pedreres, ho
corregirem perquè la tècnica parlamentària ens ho permet i, per
tant, crec que quan la voluntat política està clara en l’arribar a
acords amb els redactats també hi ha d’haver facilitats.

Seguint amb aquest esperit i amb aquesta filosofia que s’ha
mantingut des del primer moment per part, primer, del Govern
en la fase de redacció de l’avantprojecte i del projecte i en fase
de tramitació parlamentària, per aquest grup parlamentari,
proposaríem una sèrie de transaccions, començaré per ordre del
seguiment.

En primer lloc, a la 6562, de la qual n’ha fet referència a la
seva intervenció el Sr. Pons, que és la referida a l’article 7 bis,
li vàrem admetre en ponència, si bé la lletrada ens va dir que ho
havíem de dur a comissió, la referència al Pla director sectorial
autonòmic, per tant, els plans directors insulars se sotmetrien a
la  Directrius d’Ordenació del Territori i al Pla Territorial
Insular, i això li vàrem admetre. Però amb les notes que jo he
agafat de ponència, vàrem dir que ho havíem de dur -la
proposta- a comissió per, via d’article, incorporar aquest nou
article. Si les meves notes són errades, és una possibilitat, però
és el que... I llevàvem la referència final de la transacció nostra,
que era el Pla de director de pedreres autonòmic, perquè no és
un tema de jerarquia normativa i és així. 

Per tant li vàrem dir en ponència, i no em costa en absolut
repetir-ho en comissió, que creim que la llei queda millor si hi
incorporam un article on es reflecteixin les competències que ja
dóna l’Estatut d’Autonomia als consells insulars, la Llei
d’ordenació del territori als consells insulars; per tant, per
tècnica legislativa i per claredat política, nosaltres proposàvem
una transacció a l’esmena 6562 del Grup Parlamentari Socialista
que diria..., la llegesc en veu alta a efectes de l’acta: “Els
consells insulars, dins les competències d’ordenació del territori
atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia i la Llei de consells
insulars, tenen la funció d’elaborar i aprovar els plans directors
de pedreres insulars i les seves modificacions, establint les
zones d’interès miner, així com d’emetre els informes previstos
en aquesta llei”. I un punt 2, que és el que modificaríem de la
nostra transacció inicial: “El Pla director sectorial que aprovin
els consells insulars ha d’ajustar-se al que estableixen les
directrius d’ordenació del territori i els plans territorials
insulars.”
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D’acord? D’acord, perfecte. Idò... Sí, sí, talment la hi he
llegit és la transacció que nosaltres feim a la seva esmena 6562.

Quant a la 6574, que és a l’article 22, i que deman disculpes
a la resta de la comissió per haver-los fet esperar una estona,
hem arribat a un acord quant al punt primer, que se substituiria
pel següent redactat tot el punt primer: “De forma excepcional
podran declarar-se la registrabilitat per als recursos miners de la
secció C, sempre a solAlicitud de l’interessat i si s’acredita la
disponibilitat dels terrenys i el compliment de la resta de
condicions exigides en els punts següents”; i suprimiríem tant
del títol, que feia referència a les seccions C i D, llevaríem la
referència a la secció D, i també ho llevaríem de l’apartat..., de
l’apartat 2 d’aquest mateix article. Es llevaria, per tant, la
referència al D; canviaríem el redactat del punt primer, i
s’incorporaria a l’article 4 com un nou punt 20 la definició de
quadrícula minera, llevant aquest apartat de l’article 22, punt 3,
apartat b), segon paràgraf, que passaria a ser l’article 4.20,
definicions, quadrícula minera.

És així, Sr. Pons? D’acord. Per tant proposaríem també
aquesta transacció a la 6574. I aprofitant la 6576, a l’article 32,
aprovat en ponència i que ve d’una esmena del Partit Popular,
hem detectat una errada de tècnica jurídica que parla
d’autorització minera i no de concessió minera, i per això
demanaríem que, on posa autorització, posi autorització o
concessió.

Pel que fa al Grup Parlamentari MÉS, proposam una
transacció a l’article 15.6, que era una esmena de supressió, i els
proposam que la facultat del Consell de Govern de no donar
autoritzacions ni donar prebendes sinó de continuar la
tramitació de les solAlicituds d’autoritzacions mineres, a més de
tenir l’autorització del Consell de Govern hagi de tenir
l’informe previ favorable del Consell de la Mineria. Per tant,
després d’on diu “...a solAlicitud de l’interessat”, afegiríem “...i
previ informe favorable del Consell de la Mineria”. És l’esmena
6622 del Grup MÉS.

I crec que, pel que fa a les transaccions que proposam..., són
totes.

Pel que fa a la referència que han fet els dos grups a l’article
15, com que el Sr. Abril, que és amb qui arribàrem a la
transacció, no hi és, aquesta, el redactat de com quedarà
finalment ens el reservam per al plenari, perquè és lògic que
parlem amb qui hi havia en ponència. A més el Sr. Mas
evidentment s’incorporar en una fase molt final i per tant crec
que en podem parlar i estic convençuda que arribarem, d’aquí
al plenari, a algun acord.

I, bé..., pel que fa al plantejament general d’aquesta llei jo
crec que s’han de destacar tres coses. En primer lloc, és la
primera llei de mines de les Illes Balears. Ve a omplir un buit
especialment greu, perquè estam aplicant en aquest moment una
llei de 1973 i un reglament de 1978, estatal, que s’ha vengut a
superposar a normatives autonòmiques urbanístiques,
mediambientals, amb directives europees de liberalització de
sectors, amb tota una sèrie de maremàgnum que el que fa és que
a dia d’avui hi hagi una situació de gran dificultat a l’hora de
saber realment on ens trobam, i per tant crec que és una passa
endavant molt important, que és fixar amb tota claredat les
regles del joc per a aquest sector econòmic, seguint la línia que
ha dut aquest govern de prendre decisions estratègiques que
afavoreixin la nostra economia i que facin compatible l’activitat
econòmica amb la preservació del nostre territori i amb la
preservació dels nostres recursos naturals i la seva gestió
ordenació.

Per tant crec que tots estam d’enhorabona, perquè
properament tendrem un marc jurídic autonòmic clar, adaptat a
nosaltres. Vostès saben que hem tengut alguna dificultat amb
l’Estat i hem hagut d’introduir alguna esmena, precisament
perquè les Illes Balears nosaltres entenem que tenen una mida
i una realitat que exigeixen un tractament diferenciat del que
potser està molt bé a qualsevol altra comunitat autònoma del
territori continental, del territori peninsular, i amb això agraesc
que haguem estat capaços de veure la necessitat de flexibilitat
per part de tots els grups per aconseguir l’objectiu final, que no
és altre que preservar el nostre territori. 

I només dues consideracions al tema del fracking. Crec que
és un debat que hem tengut moltes vegades. Els ho varen
explicar tant els funcionaris com el director general i ho vàrem
parlar a l’esmena de totalitat: no podem legislar sobre aquest
tema amb la Llei de mines, per dos motius: primer, perquè la
Llei d’hidrocarburs va treure fora del que era competència de la
llei de mines el tema d’hidrocarburs; i, en segon lloc, perquè ja
hi ha dues sentències del Tribunal Constitucional que diuen que
les comunitats autònomes no són competents. Per tant, abans
d’haver-hi aquesta sentència del Constitucional, jo els hagués
dit: “mirin, a la Llei de mines, no, però facem una altra llei
específica de fracking”, i de fet els primers que vàrem plantejar
en el si d’aquesta comissió la negativa a fer fracking a les Illes
Balears va ser el meu company diputat Sr. Fernández; per tant
no crec que siguem sospitosos de no estar d’acord amb el
fracking, però el que no podem fer és, sabent-ho, fer una cosa
inconstitucional; no ho podem fer, vull dir..., i estic segura que
vostès tampoc no ho volen fer. Jo entenc el discurs polític, però
crec que el grup parlamentari que dóna suport al Govern, i el
mateix govern, té un plus de responsabilitat, que no es pot
permetre determinats discursos si sabem a consciència que això
ens duria a un recurs d’inconstitucionalitat, que a més guanyaria
de totes totes l’Estat, i a més ens suposaria que el problema que
volem atacar i resoldre, que és tenir una llei de mines, ens
quedaria aturat. Per tant crec que és un plantejament que per
aquests motius i no altres no podem fer.
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I m’alegra que hagin reconegut que les paraules que va dir
el conseller, que l’avaluació d’impacte ambiental era obligatòria
en tots els casos, igual que els reiter que no es poden fer noves
pedreres en ANEI, i no se’n faran, i l’article quedarà de manera
que no es facin noves pedreres en ANEI, haguem estat capaços
de redactar-ho de manera -almenys en part- de manera que els
haguem pogut convèncer, i probablement hem millorat la
tècnica de les transitòries primera i segona, i l’article 15 el
millorarem. Simplement ho farem també, que crec que, en tota
la tramitació d’aquesta llei, crec que hem mantingut un fair play
amb tots els diputats i les seves disponibilitats, fins i tot de
vacances (...), i crec que hem de mantenir el fair play fins al
darrer moment, perquè al final els ciutadans el que volen de
nosaltres és que traguem una llei el millor possible i que a més
duri en el temps, i per això és necessària una magnífica feina del
Govern i que els diputats també facem la nostra feina, tant
l’oposició com el Govern, per garantir o intentar assegurar la
perdurabilitat en el temps governi qui governi a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Ara, per al torn de rèplica, el Sr. Marc
Pons per part del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré referència a aquestes
transaccions que comentava, o esmenes in voce a què feia
referència ara la Sra. Marí. Nosaltres a l’article 7, efectivament,
si no es fa referència a aquesta supeditació del Pla director de
pedreres de les Balears, sinó que és cada consell insular que l’ha
de redactar i per tant qui té la competència per fer-ho, queda
suprimit, idò evidentment ho compartim i per tant estam d’acord
que hi hagi aquest 7 bis.

En el que fa referència a la registrabilitat de la secció D,
suprimida i amb el redactat que hi ha, també ho veim de manera
positiva, i per tant en aquest sentit també acceptam aquest
redactat que hi ha. 

I l’article 32, idò nosaltres..., bé, nosaltres no estam d’acord
amb aquesta recentralització que hi ha del Govern en tota la part
aquesta de l’àmbit competencial. Creim que el planejament
municipal també és important i la capacitat local hi és. Així i
tot, bé, tot i estar en contra de l’article 32 sí que entenem que la
millora..., almanco es redueix una part de la confusió amb la
incorporació de la paraula “concessió” juntament amb
“autorització” i per tant ho acceptam, insistim, tot i que a
l’article 22 en el seu conjunt ens hauria agradat que hi hagués
hagut un altre plantejament que fos diferent.

Nosaltres estarem en contra d’aquesta transacció que
proposa al Grup MÉS referida al 15.6. No volem... o creim que
si no s’ajusta a la legalitat i per tant no es compleixen els
requisits establerts a les diferents normatives el Consell de
Govern no hauria de saltar-se aquest compliment de les
normatives i autoritzar ben igual determinades pedreres, i en
aquesta llei no hauria de quedar recollida aquesta qüestió. Per
tant senzillament nosaltres aquest plantejament ja el vam
discutir durant ponència; n’he fet referència a la primera
intervenció, en torn fer referència ara, en aquesta segona, no

compartim aquest plantejament. I respecte de l’article 15,
insistim, en aquest article 15 el redactat que hi hauria d’haver no
hauria d’incorporar aquest punt segon que fa referència a les
noves pedreres dins àrees d’especial protecció.

I vaig acabant. M’hauria agradat sentir la Sra. Marí
defensant la transitòria sisena, perquè no l’he sentida cap
vegada, encara; m’hauria agradat sentir -em permetrà, Sra.
Marí, que faci aquesta referència- explicar per quin motiu
defensen i volen que la Llei de mines canviï i modifiqui la Llei
de transports, i ja que tot açò és objecte de debat, idò dins aquest
debat hauríem de sentir els arguments pels quals cadascú fa
plantejaments a favor o en contra de les diferents esmenes que
es presenten, i com que aquesta és una de les que s’ha presentat
i no hem pogut entendre per quin motiu hi era, a nosaltres
evidentment no ens ha convençut i per tant ho tornam dir, ens
agradaria que pogués quedar constància en acta dels arguments
que aporta el Partit Popular per tal de presentar i fer..., bandera
no, però sí fer referència i donar suport a aquesta nova
disposició que modificarà, com deia abans, la Llei de transports.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pons. La Sra. Marí ha fet referència a una esmena a
l’article 36.2...

(Remor de veus)

EL SR. PONS I PONS:

Perdó, sí, no l’havia apuntada, aquesta. Efectivament, sí, me
l’he botada a la meva intervenció. No l’acceptam, aquesta
transacció; per tant quedaria amb el redactat originari que hi
havia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, molt bé. I ara, per part del Grup Parlamentari MÉS,
Sr. Mas té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí. Bé, Sra. Marí, en relació amb les propostes de transacció,
en aquest moment aquest diputat no està en condicions de poder
acceptar-les, i per tant mantenim la nostra posició inicial, sense
perjudici que en puguem parlar en el ple. Per tant mantenc el vot
particular al 15, i, de les altres, no transaccion res. Queda clar
que no transaccion res i mantenc el vot particular. D’acord.

I, finalment, només una reflexió: estic astorat agradablement
del to d’aquesta comissió; n’estic un poc cansat, del to crispat,
“i tu més”, i “vosaltres vàreu fer” i no sé què, que em pareix
molt poc seriós en política, molt poc constructiu. Agraesc
moltíssim al Sr. Pons i a la Sra. Virtuts el to, de com es pot
tractar de forma seriosa un tema públic, que interessa a tothom,
i de forma constructiva, i per tant m’agradaria molt que el
Parlament fos això i no el que veig molt sovint. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Marí, té vostè cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Vull agrair al Grup Parlamentari Socialista l’acceptació de
les transaccions proposades. Entenc la posició del Grup MÉS,
perquè evidentment li cau de nou aquesta qüestió i marge
tendrem per mirar d’arribar a algun acord d’aquí al dia 16. 

Crec que el to és responsabilitat de tots i mèrit de tots, del
Grup Parlamentari Popular i també del Grup Parlamentari
Socialista i del Grup MÉS, i a vegades les coses van com van,
i per allò bo i per allò dolent crec que tots som responsables en
la nostra mesura, d’això.

Només perquè m’interessa que quedi clar en el Diari de
Sessions, perquè crec que no seria just amb aquesta llei que no
es donàs una explicació de quines són les facultats del Consell
de Govern en la tramitació de les autoritzacions a què ha fet
referència el Sr. Pons en dues ocasions. Parlam de l’article 15.6,
l’article 15.6 no fa altra cosa que reflectir el que diu des de l’any
2006, i que han governat vostès i nosaltres amb aquest article
36.2, i que el que diu és que, en cas que hi hagi un informe
desfavorable de l’òrgan ambiental i en circumstàncies
excepcionals i per raons d’imperiós interès públic, es pugui
continuar la tramitació; és a dir, que no queda aturat. Això no
vol dir que és doni barra lliure i que es puguin donar
autoritzacions contra llei, no diem això; diem... i vostès ho
saben -jo entenc el seu discurs, jo els discursos els entenc tots-,
però vostès saben perfectament que, a part d’aquest dictamen,
n’hi ha moltíssims altres, fins i tot en matèria ambiental, hi ha
dictàmens ambientals europeus, i ens podríem trobar amb
l’absurd de tenir deu informes favorables i un desfavorable, i si
no aplicam la Llei 11/2006, que a l’article 36.2 dóna aquesta
facultat al Consell de Govern, no es pogués continuar tramitant
per una única veu discordant i totes les altres favorables.

Repetesc, l’article posa amb tota claredat que parlam de
circumstàncies excepcionals i raons imperioses d’interès públic,
i com que el que volem és que no hagi de decidir només el
Consell de Govern, si bé amb la llei a la mà del 2006 ho podria
fer, si estam davant de circumstàncies excepcionals i de raons
d’imperiós interès públic -i llegesc textualment el que diu
l’article, no ho estic transaccionant en cap moment-, els
proposàvem afegir que abans que ho decideixi el Consell de
Govern, seguir amb la tramitació -repetesc-, no exonerar de
compliment de lleis, seguint la tramitació, també hagi
d’informar favorablement el Consell de la Mineria, Consell de
la Mineria en què hi ha tots els grups parlamentaris, en què hi ha
tots els sectors afectats, en què hi ha els grups ecologistes, en
què hi ha funcionaris, etcètera, etcètera, etcètera.

Esper d’aquí al plenari ser capaç de convèncer-los que no
demanam l’exoneració del compliment de la llei, demanam,
primer, una cosa que hi ha a la Llei 11/2006, permet..., i que
vostès hi varen governar, i simplement es tracta de
circumstàncies excepcionals i d’interès general. Per tant, no
parlam de prebendes, no parlam de botar-nos la llei, parlam de
racionalitat i de legalitat amb totes les garanties. Si troben bé
que no ha de ser el Consell de Govern qui ho decideixi tot sol,
nosaltres els proposam que abans un òrgan que crea aquesta llei,
com és el Consell de la Mineria, on hi participam tots, de tots
els colors polítics, de totes les forces econòmiques implicades
i grups ecologistes ho hagin de veure bé i siguin ells els que
jutgin si es donen les circumstàncies d’interès públic i
d’excepcionalitat. 

Crec que no demanam res descabellat, sinó una cosa prou,
prou raonable i que ens deixa una porta oberta per a casos
d’imperiós interès públic i circumstàncies excepcionals, que
avui probablement no pensam en cap, de fet això no s’ha aplicat
mai, però no sabem demà si això es pot produir, i crec que
l’obligació del legislador és intentar en la mesura que pot
preveure també demà, no només avui.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. I ara es proposa a la comissió el que es
va acordar a la ponència per unanimitat i, en aplicació de
l’article 121.8 del Reglament del Parlament, proposa per
unanimitat a la comissió la modificació de l’article 30.3, en el
sentit de substituir quan diu “es pot entendre desestimada la
solAlicitud per silenci administratiu” per “operarà el silenci
administratiu”.

D’igual forma proposa una nova esmena al darrer paràgraf
de l’exposició de motius en el sentit d’afegir, després
d’”immediatament”, el paràgraf següent: “La disposició
transitòria segona estableix l’obligatorietat que totes les
explotacions mineres obtinguin la declaració d’impacte
ambiental amb la qual cosa es garanteix la compatibilitat de
l’activitat minera en la protecció del medi ambient”.

Es poden entendre aprovades aquestes esmenes per
assentiment? Sí? Perfecte, idò queden aprovades per
assentiment.

A continuació passarem a la votació del vot particular
anunciat a l’article 15 pel diputat representant del Grup MÉS,
Miquel Àngel Mas. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí?, idò per unanimitat.
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A continuació passarem a la votació de les esmenes
conjuntes del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari MÉS, i en primer lloc..., i per això demanaria als
portaveus tant del Grup Parlamentari Socialista, en primer lloc,
si podríem treure de la votació les esmenes 6562, 74 i 76, que
han estat objecte de discussió i que estan acceptades i les
podríem treure evidentment d’aquesta votació, i al representant
del Grup MÉS...

LA SRA. LLETRADA:

S’han de votar, no es voten conjuntament, es voten
separades.

EL SR. PRESIDENT:

S’han de votar igualment? Idò si els sembla bé ara demanaré
al representant del grup MÉS si l’esmena 6622, respecte de la
qual s’ha proposat una transacció per part del representant del
Grup Popular... no l’accepta o l’accepta.

EL SR. MAS I COLOM:

No.

EL SR. PRESIDENT:

No l’accepta. Idò podríem fer si els sembla bé una votació
separada, primer amb els tres articles del Grup Parlamentari
Socialista, i a continuació l’article d’aquesta esmena, bé, no fa
falta perquè ja es votaria conjuntament.

(Remor de veus)

Idò votam..., passam a la votació de les esmenes
transaccionades que són -i les repetiré perquè en quedi
constància a l’acta- 6562, 74 i 76.

Vots a favor? Tenim 6, 8... 12 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra. 

Abstencions, evidentment, no n’hi ha cap ni una.

Idò, passam, a la votació conjunta de les esmenes RGE núm.
6559, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... 75, 77, 78, 79, 82, 80, 81, 83, 84, 85, 6598 i 6595/14, por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, y con RGE núm.
6610, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 35 del
Grupo Parlamentario MÉS. 

¿Votos a favor? 5 votos a favor. 

¿Votos en contra? 8 votos en contra. 

Si ningún grupo pide votación separada, pasamos a la
votación conjunta de las enmiendas con RGE núm. 6592 y 94
del Grupo Parlamentario Socialista, que hacen referencia a la
disposición transitoria primera y tercera. 

¿Votos a favor? 4 votos a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra.

¿Abstenciones? Una abstención.

Igualmente, si ningún grupo pide votación separada,
pasaremos a la votación conjunta de las enmiendas 6630 y 32
del Grupo Parlmamentario MÉS, que hacen referencia a la
disposición transitoria segunda y a la disposición adicional
única, derogatoria única. 

¿Votos a favor? 1 voto a favor.

¿Votos en contra? 8 votos en contra.

¿Abstenciones? 4 abstenciones. 

Finalmente, pasaremos a la votación del articulado del
proyecto de ley y, si ningún grupo pide votación separada, a la
votación conjunta de los artículos, las denominaciones, las
disposiciones y la exposición de motivos que se relacionan.
Denominación del proyecto de ley; denominación del título
primero, artículos 1, 2, 3, 4 y 5; denominación del título
segundo; denominación del capítulo primero, artículo 7;
denominación del capítulo segundo, artículo 8, 9, 10;
denominación del capítulo tercero, artículo 11. Denominación
del título tercero; denominación del capítulo primero, artículos
12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31; denominación del
capítulo segundo, artículos 33, 34, 35, 36, 37; denominación
del capítulo tercero, artículos 39, 40 y 41; denominación del
título cuarto, artículos 42, 43, 44, 47, 48 y 49; denominación
del título quinto, artículos 50, 51 y 52; denominación del título
sexto; denominación del capítulo 1, artículos 54, 55 y 57;
denominación del capítulo 2, artículos 58 y 59, 60, 61, 62, 63;
denominación del capítulo tercero, artículos 64, 65, 69, 70, 71,
72, 73; disposición transitoria quinta; disposición adicional
única; disposición final primera; disposición final segunda y
exposición de motivos. 

¿Votos a favor? 

EL SR. PONS I PONS:

Demanam votació per separat, jo tenc una altra estructura de
votació i m’agradaria, en tot cas, si poguéssim fer un petit recés.

EL SR. PRESIDENT:

Yo intuía, bueno, intuía no, han tenido ustedes más de
treinta minutos al inicio de la comisión y además soy conocedor
que tenían ustedes el seguimiento, que lo habían hecho
conjuntamente con la Sra. Letrada, de la... del... bueno, lo tenían
ustedes en su poder antes del inicio de la comisión, por tanto, en
fin, yo creo que podrían haber llegado... si requiere usted, Sr.
Pons, cinco minutos yo creo que es posible, pero es que si no
me parece que es... en fin, abusar de la buena fe de los
presentes.
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EL SR. PONS I PONS:

Si el Partit Popular ens presenta esmenes quan falten cinc
minuts per començar aquesta comissió, ens retardam mitja hora,
i no és abusar de la bona voluntat dels presents, jo deman al
president que tengui un mínim de deferència per a tots els grups
per igual, faltaria més. Hem resolt transaccions del Partit
Popular perquè els interessava, amb tota la bona voluntat del
món, res més faltaria, i crec que de la mateixa manera, perquè
hi ha hagut canvis de votació, a partir del que ens han dit,
perquè desconeixiem que resulta que dins els ANEI es volen
autoritzar pedreres i, per tant, canviam de vot, i ja li explicarà la
Sra. Virtudes Marí, en funció del que passi en el Plenari després
i, per tant, ens abstenem, canviam la votació, és cert. Demanam
votació per separat. Ho pot fer el portaveu? Sí, sí, que ho pot
fer. Ho pot qüestionar el president? Idò, jo crec que no. Per tant,
jo deman un recés. 

EL SR. PRESIDENT:

El presidente puede cuestionar lo que considere oportuno,
Sr. Pons, otra cosa es que dispongamos que usted haga una
propuesta concreta y decidamos votarla. Si se propone usted
hacer una propuesta concreta de votación, yo se lo agradezco.

EL SR. PONS I PONS:

Perfecte. Jo els explicaré tots aquells articles en els quals el
Grup Socialista s’abstindrà. Per tant, els començ a explicar, si
volen, no tenc cap inconvenient, volia fer un recés perquè no
hagués de...

EL SR. PRESIDENT:

¿Quiere usted un receso?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, jo crec que...

EL SR. PRESIDENT:

¿Cinco minutos?

EL SR. PONS I PONS:

... és el que pertoca, sempre en...

EL SR. PRESIDENT:

Pues hacemos un receso de cinco minutos, Sr. Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Pues creo que estamos en condiciones de
proceder a finiquitar la votación separada de los artículos. Me
pasa la letrada nota según... acuerdo entre los grupos
parlamentarios por los que se solicita votación separada en
primer lugar, y procedemos, de los artículos 1, 4, 6, 10, 14, 15,
17, 19, 22, 32, 38, 45, 46 y disposición transitoria sexta.

EL SR. PONS I PONS:

Hi faltaria el 26.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, lo he dicho, Sr. Pons. A lo mejor ha sido un... Bueno, lo
puedo repetir. Pasamos a votación separada los artículos 1, 4, 6,
10, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 32, 38, 45, 46 y disposición transitoria
sexta.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra? 5 votos en contra.

Y ninguna abstención.

Y pasamos a la siguiente votación separada, de los artículos,
en este caso, 66, 67, disposición transitoria primera y
derogatoria única.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra? 1 voto en contra.

¿Abstenciones? 4 abstenciones.

Y en último lugar pasamos a la votación del resto del
articulado, exposición de motivos, títulos y capítulos que se han
relatado antes del acuerdo de la votación separada.

¿Votos a favor? 8 votos a favor.

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? 5 abstenciones.

En consecuencia queda dictaminado de esta manera el
Proyecto de ley RGE núm. 5615/14, de ordenación minera de
las Islas Baleares.

Igualmente se les recuerda que con lo establecido en el
artículo 125 del Reglamento de la cámara y atendiendo a la
aplicación del procedimiento de urgencia, los grupos
parlamentarios, en las 24 horas siguientes a la fecha de
finalización del dictamen, en escrito dirigido a la Sra. Presidenta
del Parlamento deberán comunicar los votos particulares y las
enmiendas que, habiendo sido defendidos y votados en
comisión y no incorporados al dictamen, pretendan defender en
el pleno.

No habiendo más asuntos a tratar, les doy las gracias a todos
y levantamos la sesión. Muchas gracias.
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