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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió de la
Comissió d'Ordenació Territorial. En primer lloc, deman a les
senyores i als senyors diputats si hi ha substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Alexandre Pax.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Andrés Charneco substitueix Antoni Marí i Calbet.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Myriam Muñoz.

EL SR. PONS I PONS:

Damià Pons substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat del punt únic de l'ordre del
dia, relatiu a proposicions no de llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1459/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció d'un 50%
del desplaçament als residents a l'illa de Formentera.

Començam per la número 1459/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, sobre subvenció d'un 50% del
desplaçament als residents a l'illa de Formentera. Per fer la seva
defensa, té la paraula el diputat Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que tots ens omplim la boca i coincidim en denunciar els costos
que té la insularitat per als ciutadans de les Illes Balears.
Aquesta és una qüestió que ningú discuteix. Fins i tot, la pròpia
constitució recull, va menció especial, als terrenys insulars, ara
també es pretén que així ho reculli el Tractat de Maastricht. Per
tant, aquest és un aspecte que té molta coincidència, però
sovint, -massa sovint, entenc jo-, ens oblidam o no consideram
suficientment que Formentera pateix una doble insularitat.
Aquest fet representa uns costos afegits per als ciutadans i
ciutadanes que viuen o resideixen a l'illa de Formentera. A títol
d'exemple, per fer una gestió davant l'Agència Tributària, per
allò que "Hacienda somos todos", i tots hi hem de passar o per
anar a la consulta del metge, un ciutadà o una ciutadana de
Balears que visqui a qualsevol punt, el més allunyat, de
Mallorca, de Menorca o d'Eivissa, pot accedir a fer aquests
tipus de gestions que són obligatòries amb un cost màxim de
700 pessetes en costos de desplaçament. En canvi, a un ciutadà
que visqui a Formentera, aquestes gestions li representaran uns
costos de desplaçament entorn a  2.000 pessetes, amb
l'agreujant que no té possibilitat d'escollir mitjans de transport,
sinó que únicament i exclusivament té el transport marítim com
mitjà per desplaçar-se, en aquest cas, a l'illa d'Eivissa on ha
d'anar per fer aquest tipus de gestions.

Per tant, hi ha una discriminació evident per als
ciutadans de Formentera. Una discriminació que comporta
uns costos afegits amb motiu dels territoris on resideixen.
Tot això, malgrat que l'Estatut d'Autonomia disposa que les
institucions d'autogovern promouran la igualtat i el progrés
socioeconòmic entre tots els ciutadans de les Illes Balears.
És cert que sempre s'ha dit que la igualtat dels ciutadans,
sempre n'hi ha uns més iguals que els altres, però la veritat
és que no té cap justificació que els ciutadans de l'illa de
Formentera, ciutadans que pertanyen a aquesta comunitat
autònoma i que, per tant, haurien d'estar emparats per les
institucions d'autogovern de la nostra comunitat autònoma,
dic que no té cap justificació que hagin d'assumir uns costos
afegits en motiu del territori allà on resideixen.

Per això pensam que està plenament justificat i que
s'hauria de posar en pràctica d'una forma immediata que per
part del Govern de les Illes Balears se subvencioni al manco
amb un 50% el transport entre Formentera i Eivissa als
ciutadans que resideixen a Formentera.

També és important, ho deim al punt 2 de la nostra
proposició no de llei, la forma com es practiqui aquest
descompte o aquesta bonificació. La fórmula com es faci no
ha de representar un problema afegit, així com representa
ara, als ciutadans de Formentera. Actualment, el Govern de
les Illes Balears subvenciona amb un 25% el cost del bitllet
del trajecte entre Formentera i Eivissa i viceversa, però ho
fa d'una manera indirecta, obligant, per una banda, ho fa
amb un sistema indirecte a través d'una subvenció a
l'ajuntament de Formentera. És l'ajuntament qui després
bonifica aquesta diferència o aquesta subvenció als
ciutadans que han de presentar el bitllet. Això representa
d'entrada uns costos per l'ajuntament que ha de posar a
disposició un funcionari perquè tramiti o aboni aquestes
subvencions. Això comporta als ciutadans de Formentera
llargues cues i, per tant, pèrdues de temps a l'hora d'anar a
l'ajuntament a cobrar aquesta bonificació i, una qüestió molt
elemental però que també es dóna, el fet d'haver de guardar
el bitllet per anar a cobrar una bonificació de 300 pessetes,
(...) aquest bitllet es perd i, per tant, moltes vegades no
poden fer ús d'un dret que, en aquest cas, per la manera com
s'ha instrumentat la forma de bonificar aquesta subvenció,
el perd perquè es complica tant que no funciona.
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Nosaltres pensam que el sistema actual de subvencionar el
25% és absolutament insuficient pel cost que comporta al final
encara el trajecte entre Formentera i Eivissa. Pensam que la
forma de fer-ho és absolutament inacceptable, perquè més que
una bonificació, un avantatge o una ajuda als ciutadans de
Formentera, representa un problema més afegit.

També em deman si després de tres mesos, perquè aquest
sistema va entrar en vigor, es va començar a practicar aquest
descompte dia 1 de gener, quins resultats ha produït. Si el
Govern té coneixement dels resultats que s'han produït, podrà
comprovar perfectament que el sistema no és correcte i que, per
tant, s'han d'arbitrar, així com proposam nosaltres en el punt 2
de la proposició no de llei, s'han d'arbitrar les mesures
necessàries perquè el descompte es practiqui directament en el
moment d'adquirir el bitllet com es fa en qualsevol altre cas,
quan un ciutadà o una ciutadana de les Illes Balears adquireix
un bitllet per desplaçar-se entre les illes o entre les illes i la
península. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions,
per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que els ciutadans i les ciutadanes de Formentera estan
farts que es parli molt de la seva illa en pla bucòlic, en pla d'illa
paradisíaca, fantàstica, on tots hi podem anar a fer turisme, però
que després, a l'hora de la veritat, resulta que són ciutadans de
segona classe, de segona categoria. Són ciutadans i ciutadanes
que segueixen, malgrat aquesta retòrica, marginats, discriminats
i estan farts, estan farts perquè tenen, desgraciadament, bona
part o la major part de les gestions que han de fer
administratives o, fins i tot, tenen problemes a vegades de
desplaçament per les urgències mèdiques, etc., han de
desplaçar-se contínuament a l'illa d'Eivissa i no per turisme, no
per plaer sinó per obligació, perquè no tenen altre remei ja que
des de la seva illa pràcticament no es pot resoldre cap de les
gestions administratives que han de fer.

Per tant, és obvi que té molt de sentit i té molta oportunitat
la proposta que fa el Grup Socialista que és augmentar aquests
descomptes i no gravar, perquè un 25% és absolutament
insuficient. També estam absolutament d'acord amb el punt 2
de la proposició, que és agilitzar els mecanismes per aplicar els
descomptes i no burocratitzar i (...) com està passant ara. Per tot
això, el Grup Mixt donarà suport a aquesta proposició no de llei
del Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida també donarà suport a aquesta proposició
no de llei. Nosaltres consideram que els ciutadans i les
ciutadanes de Formentera viuen una situació molt particular,
específica i diferenciada respecte a la resta dels ciutadans de
les Illes Balears. Tenen una comunicació amb la resta del
territori exclusivament a través del vaixell, la qual cosa
implica una incomunicació relativa en determinats
moments, implica un encariment objectiu del transport així
com ha explicat el portaveu del grup proposant i implica
tota una sèrie de costos que van més enllà d'allò que és
quantificable des del punt de vista econòmic, implica
incomoditat, implica dificultat per fer les gestions o per
accedir als serveis que a la resta dels ciutadans i de les
ciutadanes de les illes no ens reporten pràcticament cap
tipus d'esforç.

En aquest sentit, jo crec que una comunitat precisament
sensibilitzada amb el tema de la insularitat, el Govern ha de
tenir la màxima generositat a l'hora de compensar aquest
tipus de costos i aquest tipus de dificultats que pateixen els
ciutadans i les ciutadanes de l'illa de Formentera. Més
encara quan demanam aquesta mateixa generositat i aquesta
mateixa comprensió respecte al nostre propi aïllament
respecte al continent al Govern de l'Estat.

En aquest sentit, a l'àmbit d'aquesta màxima generositat,
nosaltres pensam que la proposta que fa el Grup
Parlamentari Socialista és absolutament raonable, no només
en el punt 1 sinó també en el 2, referit al procediment
d'obtenció d'aquest descompte que, en definitiva, és el
procediment més agreujant des del punt de vista de temps i
de comoditat per als ciutadans de l'illa de Formentera.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que els arguments estan
molt donats i és una qüestió bàsica, facilitar i abaratir la
comunicació, especialment amb Eivissa, per part dels
ciutadans de Formentera. Aquí resulta curiós que no hi hagi
un servei públic subvencionat, no hi ha cap mitjà de
transport que sigui al cent per cent un transport públic. És
una qüestió estranya que una illa tengui unes comunicacions
d'aquestes característiques. Pensam que l'esforç econòmic
que es demana al Govern per superar aquesta mancança
creim que hauria d'entrar dins el Pressupost General de
l'Estat, però bé, mentre el Govern no es vegi obligat a
intentar treure algunes compensacions del Pressupost
General de l'Estat, seria important que el Govern de la
Comunitat Autònoma subvencionés aquest 50% que pot ser
molt important per establir un pont entre Formentera i
Eivissa. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sra. Presidenta. Como todos ustedes saben, el
Gobierno de la Comunidad hizo suyas unas inquietudes que,
sobretodo, el tema referido a descuentos marítimos, los
ciudadanos de Formentera nos hicieron llegar. Nadie, repito,
nadie creo que puede poner en duda los  (...) del Gobierno de la
Comunidad para que en los presupuestos de este año se
habilitase una partida económica que cubriese este concepto.
Pero es más, después de decidir que si a lo largo del año la
partida presupuestada se agotase, es voluntad del Gobierno el
habilitar la fórmula para seguir haciendo frente a ese
compromiso. Lo que sí quiere saber el Gobierno de la
Comunidad es cuánto le cuesta al año la subvención al
transporte marítimo de los residentes en Formentera.

Créanme, señoras y señores diputados, que la sensibilidad
que el Gobierno de la Comunidad tiene con todo lo que hace
referencia a Formentera es grande. Así lo está demostrando
desde tiempo atrás y el que piense lo contrario, creo que debe
mirar el artículo 47 de la Proposición de ley de régimen fiscal
y económico especial para las Islas Baleares, o bien, más
concretamente, el artículo 23 del Decreto 39/1997, de 14 de
marzo, que regula además medidas especiales transitorias.

Esta proposición no de ley que hace el Grupo Socialista,
lógicamente, no contará con el apoyo de mi grupo por entender,
-lo digo con toda sinceridad y muy a pesar, sé que no les va a
sentar bien, pero con toda sinceridad lo tengo que decir-, que no
es realista, no es realista. Me atrevo a catalogarla como
electoralista y, lógicamente, con un grandísimo matiz
demagógico. ¿Por qué digo que no es realista?, por una sencilla
razón, ¿qué datos tiene el portavoz socialista para solicitar o
zifrar, mejor dicho, la subvención en un 50%?, ¿por qué no pide
un 60, un 70, un 80?. Me da la ligera impresión que al
plantearse la presentación de esa proposición no de ley, alguien
han pensado que "puestos a pedir, pidamos, que el Gobierno de
la Comunidad sufraga el 25%, nosotros que no gobernamos",
-no gobernaréis-, "pediremos el 50". Con toda sinceridad,
señoras y señores diputados, me veo en la obligación de pedir
un poco más de seriedad al grupo proponente.

Aquí se habla de una serie de cosas, que si el
procedimiento, que si la puesta en funcionamiento.
Lógicamente, cuando se habilita una partida en los
presupuestos vigentes, tienes que esperar que los
presupuestos se aprueben y, una vez aprobados los
presupuestos y publicados, de esa partida, correspondiendo
a los compromisos que se adquieren. Luego se habla del
funcionamiento, el funcionamiento que no es el más
correcto, que es gravoso, y que es no sé qué y que es no sé
cuantos. Pues yo le tengo que decir al portavoz del Grupo
Socialista y al resto de grupos que la funcionaría que
atiende el pago de la subvención del 25% es una funcionaría
que trabaja para el ayuntamiento pero pagada por el Consell
Insular de Ibiza y Formentera, que no sólo atiende el pago
de la bonificación de este 25%, sino que atiende otras tareas
administrativas como puede ser todo el tema del ITV y todo
lo que el Consell Insular crea conveniente. Quiere decirse
que de gravoso nada, y de funcionamiento nada correcto,
con toda sinceridad, he estado en Formentera hace tres días
y es bastante ágil el método que se ha aplicado y, por
consiguiente, en este sentido, no tenemos nada que decir.

Pero es más, yo quiero tranquilizar al Sr. Tur, porque
veo que esa inquietud que tiene y esa preocupación por los
ciudadanos de Formentera es grande, creo que ahí
coincidimos, será en lo único que vamos a coincidir, pero le
quiero decir que el Gobierno haya habilitado una partida de
15 millones de pesetas no quiere decir que se habilita esa
partida y punto y aparte. Es decir, se agotó y se agotó, no,
no, no y no. Se ha habilitado una partida para conocer de
cerca cual es el montante de la subvención de los
transportes marítimos para los residentes en Formentera. Es
decir, 15 millones habilitados, aquí están, que la subvención
a final del ejercicio 1997 ascienda a 27 millones, no se
preocupe, Sr. Tur, el Gobierno tiene mecanismos suficientes
para habilitar otra partida y compensar la diferencia esa. Es
decir, se hará frente al compromiso que se ha adquirido. Lo
que pasa es que, lógicamente, bueno, nosotros hemos
atendido la petición del tema de la subvención con el 25%,
ustedes piden el 50%.

Ustedes me dicen que hemos firmado un convenio, hace
muy pocos días,con la colaboración del Consell Insular para
que tramiten otra serie de cosas y evitar los desplazamientos
de los ciudadanos de Formentera (...), pues tampoco lo
verán claro. Mañana dirán que hay que pedir otra cosa. Creo
que hay que ser más serios. Es un tema que, lógicamente,
todos somos sensibles ante la doble insularidad que padecen
los ciudadanos de Formentera y, por consiguiente, creo que
lo más positivo sería hacer una lectura positiva de lo que
hay y una vez que transcurra el ejercicio 1997, se hará un
análisis exhaustivo y se adoptaran las medidas que más
beneficien al residente de Formentera. Muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el suport
dels grups que així ho han manifestat. Crec que els arguments
que hem repetit uns i altres no deixen cap dubte de la necessitat
d'aprovar avui aquesta proposta simplement per una qüestió de
justícia amb el poble de Formentera.

Però vull començar per la darrera expressió del portaveu del
Grup Popular, per contestar la seva intervenció. Diu que hem
de fer una lectura positiva del que s'ha fet fins ara, jo li diré una
cosa, que pregunti als ciutadans de Formentera si fan una
lectura positiva o no del que s'ha fet fins ara i tendrà la resposta.
Jo, precisament, coneixedor d'aquesta insatisfacció, vaig voler
portar aquesta proposta aquí perquè és una proposta, a més jo
ho reconec, que està en línia del que diu el Govern, una altra
cosa és el que fa, perquè el Govern acaba de publicar un decret,
dia 5 d'abril, el Decret 39/97, de 14 de març, que regula
mesures especials i transitòries per a l'illa de Formentera. Clar,
és un decret que no passa de ser una àmplia declaració
d'intencions, un text refós de distintes normatives que recullen
(...) una compilació en un decret. Però, a l'article 23, aquest
decret diu que la Conselleria de Foment articularà un règim de
subvenció, els beneficiaris del qual seran les persones físiques
(...) civil a Formentera. Fins i tot, acaba dient que, en tot cas, la
subvenció que s'ha de concedir serà complementària de
qualsevol altre règim d'ajudes que hi hagi o que hi pugui haver.
Hi ha una declaració d'intencions que coincideix perfectament
amb la nostra proposta, la nostra proposta està quantificada, és
concreta i creim que s'hauria de fer immediatament per superar
d'una vegada per totes o per col•laborar a superar aquesta
injustícia que es fa amb els ciutadans de Formentera.

Ha començat dient que el Govern va fer seva la inquietud
dels ciutadans de Formentera i va posar en pràctica un sistema
de descomptes. Jo li diria que el que ha fet el Govern és
sembrar més inquietud en els ciutadans de Formentera amb
aquest sistema que ha posat. En primer lloc, perquè és
absolutament insuficient el descompte que es fa i, sobretot, el
que és més greu, perquè el sistema que s'ha escollit (...) els
ciutadans va a cobrar en el seu ajuntament, sembla que és
l'ajuntament qui dóna aquesta subvenció, però és molt poc
pràctic i crec que sortirà el tir per la culata i es tornarà en contra
dels objectius que pretenen amb aquesta fórmula de fer-ho.

Règim fiscal, és molt recurrent, una vegada més, el sentit de
règim fiscal, jo li puc dir que sap vostè que el és el seu partit
qui el té aturat en el Congrés de Diputats a Madrid, per tant,
vostès sabran el que han de fer per rellançar-lo i perquè sigui un
dia possible el que proposen amb aquest règim fiscal. Però
també li he de dir que, precisament, (...) d'aquesta proposta de
règim fiscal, el Grup Socialista va dur al Parlament una
proposició no de llei demanant que se subvencionés el 50% del
transport entre illes, per suposat que també hi entrava el
d'Eivissa i Formentera, i va ser rebutjada.

Una cosa que no puc acceptar és que diu que la nostra
proposta no és realista, i quines dades tenc per fer aquesta
proposta. Unes dades molt simples que he dit resumides
però les puc dir una mica més ampliades. Un ciutadà de les
Illes Balears que visqui a Mallorca, a Menorca o a Eivissa,
per fe tota una sèrie de gestions administratives que són
obligatòries, si ve d'Inca, en tren, li costarà 330 pessetes, a
més que té diferents mitjans de transport per escollir, en el
cas de Formentera no ho tenen. Si va en autobús, per
exemple, (...), costarà aproximadament 600 pessetes, si ve
de Sa Pobla, anar i tornar, costarà 700 pessetes, si va des de
Cala d'Eivissa, el darrer extrem de l'illa, li costarà entorn de
400 pessetes. Aquest mateix ciutadà de les Illes Balears, si
viu a Formentera, amb els descomptes practicats actualment
tant des del Govern central, marina mercant, com la mateixa
empresa privada, -que és una altra qüestió important que ha
apuntat el Sr. Sampol-, més el 25% que aporta el Govern
balear, li costaran 2.000 pessetes. Per tant, sí que tenc les
dades i són tan evidents que no fa falta insistir. Hi ha una
discriminació molt important cap als ciutadans que viuen a
Formentera en la qüestió de desplaçament o de transports.

Per tant, jo crec que les dades són tan clares i tan
senzilles que vostè diu aquí que estem tranquils, que es
complirà el compromís adquirit pel Govern, jo no dubt si es
complirà o no es complirà, ja ho veurem, el que sí és
evident és que el compromís adquirit pel Govern és
absolutament insuficient. La nostra proposta pretén millorar
aquest compromís que diu que hi ha adquirit perquè sigui
raonable i perquè s'equipari la situació dels ciutadans de
Formentera amb la resta dels ciutadans i de les ciutadanes
que viuen a Menorca, Mallorca o a l'illa d'Eivissa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Torn de contrarèplica, Sr.
Charneco, té la paraula.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo, en primer lugar, para ver el
contento más o menos generalizado al que hace referencia
el Sr. Tur, no sé, la verdad es que no sé, si al final resulta
que son malas compañías con quién se reúne él, pero yo he
tenido reuniones con bastantes ciudadanos de Formentera,
porque no sé si afortunada o desgraciadamente yo suelo ir
a Formentera. O sea, yo me escapo a Formentera muchas
veces. La verdad es que he preguntado y es un contento
general, es un contento más o menos generalizado.
Lógicamente, no es una medida definitiva, pero, por lo
tanto, tampoco tengo que decir que es nefasta, o sea, no, el
funcionamiento es más o menos más aceptable que lo
contrario.
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Los datos que tiene el Sr. Tur, yo no quiero hacer
comparaciones con ciudadanos de Sa Pobla, ni de Campos, ni
de Marratxí. Yo me voy a ceñir única y exclusivamente a los
datos que nosotros hemos creído que nos podían dar una visión
real y global de lo que podría suponer la subvención de estas
famosas 300 pesetas, porque en realidad eran 300 pesetas, que
más o menos vienen a equivaler al 25%. La fórmula que
nosotros aplicamos en su momento, antes de presentar la
enmienda los presupuestos a los que he hecho referencia
anteriormente, fue decir, 5.000 residentes a 10 viajes año,
50.000, por 300 pesetas, que es lo que están solicitando que se
subvencione, 15 millones y punto. Que habrá ciudadanos de
Formentera que harán más de 10 viajes al año, seguro, pero que
habrá ciudadanos de Formentera que no harán ninguno, más
seguro todavía. De hecho, le puedo asegurar, que, digamos, las
peticiones de reintegro de esa subvención no son tantas. Lo que
me daría pena es no llegar ni siquiera a agotar los 15 millones
que, en un principio, están puestos.

Claro, veo que el Sr. Tur sigue preocupado porque resulta
insuficiente y hay que pedir el 50. No, no se preocupe, yo le he
dicho anteriormente que si con 15 millones no se cubren las
peticiones de subvencionar ese 25%, habrá fórmulas para
habilitar otra partida y compensarla, es decir, no habrá ningún
problema. Lo que queremos saber y lo que el Gobierno quiere
saber es que se haga una radiografía de todo el año 1997 y
saber el montante, porque a lo mejor, escúcheme, las cifras se
nos disparan y resulta que la subvención de este 25%, pues, nos
vamos a 40 millones o a 30 millones. Quizás, a lo mejor, la
fórmula más aceptable es subvencionar una línea concreta, con
unos salarios concretos y, bueno, quizá esto nos salga más
rentable. Lógicamente, me tiene que permitir que reincida en lo
anterior, esto es un año que nos va a servir de estudio, que nos
va a dar una visión real del importe total que supone este tipo
de subvención, que el Gobierno asume, aparte del que tenga el
Gobierno central, aparte de eso, el Gobierno de la Comunidad
asume pero asume por la sensibilidad que tiene con el tema de
Formentera, nada más que por eso. Si es algún problema, no se
preocupe Sr. Tur, se quede tranquilo, que el Gobierno tiene
mecanismos suficientes para solucionarlo, que el ciudadano de
Formentera no padezca esa doble insularidad que tanto nos
preocupa a todos. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació del text de
la proposició no de llei número 1459/97.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?, no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació és vots a favor,
8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada aquesta primera proposició no
de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1772/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
regulació dels torrents i els seus marges.

Passam al debat de la segona proposició no de llei, la
número 1772/97, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, sobre regulació dels torrents i els seus
marges. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. L'objecte de la proposició no de llei em sembla
bastant senzill. Es tracta d'una regulació de les voreres dels
torrents per mirar de tenir tota una sèrie d'efectes preventius
sobre les torrentades i, per tant els efectes perniciosos, els
mals, que una climatologia poc previsible com la balear, i
en general moltes altres, que presenta fenòmens que poden
causar greus danys i perjudicis, fins i tot tràgics a nivell
personal, però en tot cas abundants pels mals que generen
aquestes inundacions. Tots recordam aquells moments a
principis dels anys 90, més de 30.000 milions de pèrdues, i
la necessitat, per tant, d'adoptar totes les mesures que
puguin evitar aquestes situacions. No és suficient, entenem
nosaltres, en aquest nivell, mantenir net i adequadament
canalitzat el torrent, tot i que aquesta és una feina
imprescindible, en aquest cas feim el seguiment exhaustiu
i puntual del conveni que entre 1994 i 1997, el Govern
balear i el Ministeri, s'havien de gastar 3.000 milions de
pessetes per arreglar els torrents, els distints torrents, molt
especialment el torrent de Manacor, unes actuacions que
encara ara, malgrat les promeses, no han començat. De totes
maneres, com dic, aquestes actuacions, encara que són
imprescindibles, no són suficients. Creim que les previsions
que es *fan a la Llei d'aigües de delimitar una zona de
policia de 100 metres des dels marges dels torrents, així
com un ús públic garantit, garantir l'ús públic dins una
amplària de cinc metres, també d'aquestes voreres dels
torrents, és imprescindible que es dugui a terme per
l'autoritat competent, per l'organisme de conca del Govern
balear.

És per això, idò, que presentam, aquesta proposició no
de llei, perquè, en primer lloc, es realitzi un inventari
exhaustiu, amb la cartografia corresponent, adequada, de
tots els torrents i cursos d'aigües a les illes Balears. Dins el
debat dels criteris i, posteriorment, del Pla hidrològic, una
cosa que es va palesar és la manca de documents, la manca
d'estudis prou rigorosos i prou exhaustius d'aquests cursos
d'aigua, creim que és imprescindible.
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En segon lloc, delimitar el domini públic hidràulic i les
seves servituds, tant pel que fa als 100 metres de la zona de
policia, amb les conseqüències urbanístiques que hagi de tenir
de prohibicions, especialment, quant a determinats usos i
determinats edificis dins aquesta franja de 100 metres,
distingint, és obvi, segons quina sigui la zona inundable que
serà molt diferent depenent,  evidentment, del torrent, del nivell
que dugui aquell torrent, també si és una zona alta, si és una
zona baixa, etc., i regular l'ús públic dels 5 metres de servitud
dels marges del torrent.

En aquests moments, hi ha unes prescripcions per part de la
Junta d'Aigües quan es revisen normes subsidiàries o
planejaments generals, que sigui el planejament qui reguli
aquestes servituds i reguli les possibilitats urbanístiques
d'aquesta zona, però creim que ha de ser el Govern, creim que
ha de ser l'organisme competent qui delimiti de caràcter general
i coneixent des d'una anàlisi, des d'un estudi, cadascun dels
torrents, quines han de ser aquestes prescripcions, aquestes
prohibicions. Garantint, en tot cas, l'anàlisi dels impactes
ambientals que suposin les autoritzacions que s'admetin.

En tot cas, creim que és immediata la necessitat d'establir
les zones inundables dels torrents i prohibir la construcció de
tota mena de nous edificis o d'instal•lacions en aquesta zona
inundable, tret, és clar, de les excepcions que molt
motivadament s'estableixin. Per tant, aquesta és la proposició
no de llei, l'objecte de la qual confiam que compti amb el suport
de tots els grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions,
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en el tema de torrents queda
molta feina per fer. És veritat que, aquests darrers anys, alguna
cosa ha començat a fer el Govern, però crec que encara falta
molt. Jo puc dir, pel cas que conec més, que a Eivissa hi ha
molts, molts torrents que mai s'han netejat, mai s'han netejat.
Torrents que no han respectat mai els límits dels marges, de les
voreres, allà on s'han fet cases, s'han fet magatzems, etc.

Per tant, crec que la iniciativa que proposa avui el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, crec que és molt adequada,
especialment el que és regular aquest ús públic i aquesta
regulació restrictiva dels usos del sòl de la zona d'influència del
torrent. Per tot això, perquè crec que milloraria molt i ajudaria
a prevenir els efectes perniciosos que poden tenir les grans
torrentades, és per això que el Grup Mixt votarà a favor.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske. 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, des del
nostre punt de vista, aquesta proposició no de llei és
bàsicament una proposta de desenvolupament assenyat
d'allò que contempla la Llei d'aigües pel que fa als torrents.
La realització d'aquest inventari exhaustiu, amb cartografia,
etc., permetria un coneixement molt precís de la situació i,
per tant, permetria implamentar qualsevol tipus d'actuació
necessària per a la prevenció de situacions de risc.

Evidentment, aquesta regulació de l'ús públic, dels 5
metres de servitud i dels 100 metres de policia, des del
nostre punt de vista, és absolutament necessària,
precisament per, d'una banda, evitar actuacions dels
particulars que el planejament o l'autoritat municipal no és
capaç d'evitar i, d'altra banda, per fer la base d'una actuació
continuada en matèria de torrents per part del Govern
autònom i de les autoritats competents per tal, bàsicament,
d'evitar aquestes situacions de risc, les quals mencionava el
portaveu del grup proposant. Per tot això, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida donarà suport a aquesta
proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que votarem
favorablement aquesta proposició, els seus quatre punts.
Clarament, les propostes que es formulen són
responsabilitat, competència, del Govern balear, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que, en realitat,
és un recordatori d'obligacions pendents, d'obligacions
inajornables, no de caràcter inversor, sinó de caràcter
regulador i, per tant, mereixen l'aprovació d'aquesta
comissió.

En relació al punt 4, vull dir que tal vegada aquest tipus
de regulació que es demana sobrepassa la capacitat del propi
govern, en el sentit, que sigui qüestió del Parlament la seva
implamentació concreta, des del moment que afecta al dret
de la propietat que exigeix una regulació per llei, però, en
qualsevol cas, la formulació és correcta, regular, regular tan
pot cobrir la forma legal com la forma de decret o de
reglament. En qualsevol cas, quedaria bé que quedàs clar
que s'està demanant, en aquest punt, un projecte de llei al
Govern per tal de fer-ho possible.

Simplement, vull dir que tot això són obligacions que
vénen marcades a la Llei del 85, que són competències de
la Comunitat Autònoma, com a mínim, des de l'any 94, i,
per tant, estan plenament justificades les peticions. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Para empezar, creo importante destacar que la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha asumido las
competencias en materia de aguas en febrero de 1995,
conforme a lo señalado en el Real Decreto 107/1995, de 27 de
enero, de traspaso de funciones y servicios de la administración
del Estado en materia de recursos, aprovechamientos y obras
hidráulicas, establecía la efectividad del traspaso a partir de
dicha fecha.

Anteriormente a dicha competencia de titularidad estatal,
venía siendo ejercida por el extinto Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, sin que se efectuaran
por este las actuaciones en la materia según las previsiones de
la Ley de aguas. Desde dicha fecha, la administración
autonómica, actuando dicha competencia a través del
organismo autónomo Junta de Aguas de Baleares,
recientemente encuadrada en la Dirección General de Régimen
Hidráulico de la Conselleria de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Litoral, ha llevado a cabo la tramitación de 10
expedientes de deslinde y (...) de dominio público hidráulico,
tanto de oficio previo a la ejecución de obras hidráulicas, como
a instancia de parte. 

Por otra parte, hay que significar que el procedimiento para
los expedientes de deslinde de los cauces de dominio público
viene establecido en los artículos 240, 241 y 242 del
Reglamento de dominio público hidráulico, publicado en el
Real Decreto 846/86, de 11 de abril, al que debemos, en todo
caso, atenernos, en cuyo artículo 240 se prevé que serán
iniciados por el organismo de cuencas cuando se estime
necesario o a instancia de parte. Lo cual, en cierto modo, es
lógico, pues el deslinde de todos los cauces de dominio público,
además de ser en muchos casos innecesario, tiene en todo caso
elevados costes, lo que hace absolutamente inviable dicha
pretensión. Así lo refleja el hecho que ninguno de los ríos y
lagos y, menos aún, en los torrentes de toda la geografía
española se ha efectuado lo que se propone, significando que la
proposición que se presenta, además de no aportar estimación
económica alguna, ni siquiera remotamente aproximada de su,
evidentemente, con toda seguridad, elevado coste, significaría
para el caso de atenderse un elevado aumento de créditos
presupuestarios, por lo que entendemos, entiende el Grupo
Popular, que no pueden admitirse dichas medidas derivadas de
ellas sin la conformidad, en todo caso, del Gobierno. Todo ello
sin perjuicio de que por el Gobierno se vaya desarrollando un
programa para deslindar aquellas zonas del cauce de nuestros
torrentes que, por sus especiales características y posible
trascendencia en aspectos medio ambientales o urbanísticos,
resulte aconsejable.

Las directrices del Plan hidrológico de Baleares prevén
que se realizaran los estudios necesarios en cada uno de los
tramos conflictivos que permitan seleccionar las medidas
preventivas, estructurales y no estructurales más adecuadas
a cada caso concreto. En cuanto a los usos de las zonas
próximas a los cauces, que en el Plan hidrológico se incluirá
la delimitación de las zonas inundables previa la realización
de estudios específicos, en los tramos de riesgo, con el
objeto de imponer restricciones en los usos y actividades
permisibles en cada zona. En todo caso, se elaboraran los
correspondientes planos de zonas inundables para avenidas
con distintos períodos de retorno y (...) una zona de
prohibición, una de restricción y una de precaución según la
magnitud de las avenidas que en cada caso se consideren.

Por otra parte, la Junta de Aguas tiene confeccionado
desde hace más de 10 años el mapa general hidráulico de las
tres islas, en el que aparecen grafiados los cauces, sus
cuencas receptoras. Dichos cauces están enumerados. Se
dispone de la medición de la superficie de sus cuencas y
asimismo, en 1992, se redactó el estudio de caracterización
de régimen extremo de precipitaciones en las Islas Baleares
en el cual quedan definidos, para distintos períodos de
retorno, los caudales máximos previsibles. Los estudios y
trabajos precisos son de una envergadura muy importante,
por lo que es difícil valorar su coste, pero puede tenerse una
idea aproximada si comparamos la longitud de los cauces
con el perímetro de costa a las islas, la longitud de los
cauces de los torrentes que tenemos en las islas es varias
veces superior a la de costa.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular no
aceptará dicha proposición, ello por dos razones
fundamentales, en primer lugar, porque creemos que es
innecesaria por cuanto las previsiones de las directrices del
Plan hidrológico son más que suficientes para atender los
fines de la proposición. En segundo lugar, porque, casi con
toda seguridad, el elevado coste que tendría aceptar esta
propuesta hace que no se pueda (...) por el momento, sin
perjuicio, en todo caso, que por el Gobierno se vayan
realizando trabajos para la delimitación del dominio público
hidráulico de las zonas inundables y de las principales
cuestiones que les afecta. Esto es todo, muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A vegades, un agraeix que el Partit
Popular, com a mínim, mostri la seva veritable cara i utilitzi la
llengua que és capaç de defensar, perquè la veritat és que ens
sobta aquesta actitud. Va sortir un decret que demanava que els
càrrecs públics parlassin en llengua catalana en les
intervencions públiques, mai n'hem fet un especial esment ni un
especial ús, però ja aquesta recuperació de la llengua imperial
no serà per la proximitat al Sr. Soler, però francament confiam
que no s'encomani dins aquesta cambra. Lamentaríem
profundament que, com a mínim, el Partit Popular agafi l'hàbit
de fer les intervencions, totes, en la llengua castellana, no ser
que els hi hagin preparat prèviament la intervenció i,
senzillament, qui l'hagi preparada ho hagi fet en castellà i el
diputat tengui dificultats de traducció.

En tot cas, pel que ens contesta, voldria limitar-me,
evidentment, en aquest tema, no acabam d'entendre el doble joc
que s'utilitza. Per una banda, es diu que són suficients les
mesures, fins i tot fa una numeració i sembla que ja existeix un
inventari de torrents que ja està fet, per l'altra banda, diu que
seria massa costos i que és innecessari fer allò que es demana
en aquest proposició no de llei.

Nosaltres creim que tot el que es gasti en urbanisme
preventiu, tot el que es gasti en evitar situacions de risc, són
doblers molt ben gastats i, a més, amb una gran rendibilitat
econòmica, 3.000 milions de pessetes ara per arreglar torrents.
Els mals de desenes de milers de milions de pessetes ocasionats
aquests darrers anys justifiquen prou que hi hagi un estudi,
evidentment no pujaria ni de lluny a aquestes quanties, per
estudiar quines són les dificultats i, sobretot, quines són les
zones inundables de tots els torrents de les Illes Balears. Creim
que és una mesura assenyada i correcta.

Per altra banda, en primer lloc, m'he oblidat per ventura amb
la provocació lingüística d'agrair als distints grups el suport,
també reconèixer al Sr. Triay, al portaveu del Partit Socialista,
que aquesta mesura era anterior al Projecte de llei del sòl rústic.
Creim que, efectivament, hi ha punts, el punt 4, que haurien
d'estar regulats en legislació, per tant, en normes de caràcter, de
rang jeràrquic legislatiu. Així ho diu el projecte de llei que ens
ha entrat, que el domini públic hidràulic serà concebut com a
sòl d'especial protecció, però amb la dificultat afegida que
encara no tenim (...), per tant, no hi ha les partions d'aquest
domini públic hidràulic. Creim que si intentam dir que hi ha
una zona especialment protegida, i és de responsabilitat del
Govern balear, és evident que s'ha de fer la delimitació per
veure de quina zona estam parlant. Carregar damunt les
esquenes dels ajuntaments, com ja ho fa l'article 11, per
exemple, de la Llei d'espais naturals i altres que pugui anar
creant aquesta cambra, és no conèixer la dificultat planificadora
dels ajuntaments, perquè si ens diuen per part de tot un govern
que és competent en matèria hidràulica que seria massa costos
fer-ho ell, d'alguna manera està carregant damunt les esquenes
dels municipis, que ja les tenen prou carregades, perquè ho
facin ells a través del seu plantejament general, perquè això s'ha
de fer. S'ha de delimitar el que és el sòl públic d'especial
protecció i, evidentment, la Llei d'aigües obliga a establir
quines són les zones de policia i la zona de servitud, que es pot
fer, però no basta dir que es pot fer, sinó que s'ha de dir de
quina zona concreta estam parlant.

Això ho ha de fer el Govern balear. Creim que aquesta
proposició l'obligaria, ho feim amb un caràcter positiu,
confiàvem que el Govern seria sensible als mals que ha
creat la mancança d'aquesta feina prèvia i, de totes maneres,
agrair que, tot i que ha estat en castellà, no ha fet referència
ni a les noves companyies ni a la impossibilitat, diguem
genètica, d'arribar a governar mai, però li agrairia, Sr.
Blanquer, que la contrarèplica, com a mínim, la fes en
llengua catalana. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, Sr.
Blanquer, té la paraula.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Siento no intervenir en
catalán para responder al Sr. Alorda. Mire, Sr. Alorda, en
esto diferimos un poco usted y yo. Yo creo que uno de los
grandes rasgos de Baleares que nos permiten tener una
riqueza cultural que nos diferencia de otras regiones, de
otras comunidades autónomas de aquí, de España, es el
hecho de que somos bilingües, tenemos la suerte de
aprender dos lenguas a un tiempo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo li agrairia, Sr. Diputat, centrar un poc el debat...

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sra. Presidenta, el Sr. Diputado que me ha precedido en
el turno de la palabra ha hablado algo así como tres minutos
de tema de lengua. Yo agradecería que me diese el mismo
tiempo, si no le molesta.

Bueno, únicamente, decirle al Sr. Alorda que, aunque
habitualmente yo me exprese en manacorí...

(Rialles)

... para no entrar en discusiones de catalán o de
mallorquín, repito, el hecho que habitualmente hable en mi
lengua materna, ello no obsta para que cuando lo considere
necesario emplee una lengua que, según nuestra más alta
ley, nuestra más alta norma, tenemos todos el deber de
conocer y el derecho de utilizar.

Visto que hay intervenciones, además, no programadas
vía telefónica, me limitaré única y exclusivamente a
recalcar al Sr. Portavoz del grupo presentante los dos
motivos fundamentales por los cuales no damos apoyo, no
donam suport, en manacorí, no apoyamos su proposición.
Creemos, como he dicho antes, que es utópica y, por el
momento, innecesaria. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, passam a la
votació del text de la proposició no de llei 1772/97.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?, no n'hi ha.

El resultat de la votació, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta, el resultat de la votació, vots a favor, 6;
en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei. 

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 1851/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a preservació de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

A continuació, passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, la número de registre 1851/97, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a preservació de ses Salines d'Eivissa i Formentera. S'hi
ha presentat una esmena, la número 2324/97 per part del Grup
Parlamentari Popular. Per defensar la proposició no de llei, té
la paraula el diputat Sr. Grosske, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Merci beaucoup, madame la presidenta. Dins la proposició no
de llei que presenta Esquerra Unida, hi ha una errada de
caràcter formal, des del moment que el punt 1 sol•licita, o
millor dit, formula de manera dispositiva la retirada del recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 26/95, quan en realitat això
seria una competència del plenari d'aquesta cambra.

Ens ha traït, en aquest sentit, la voluntat política de fer
retirar aquest recurs d'inconstitucionalitat i, naturalment, la
urgència de veure aquest debat realitzat en el Parlament de les
Illes Balears, la qual cosa és dificultosa per un grup minoritari
que té una quota relativament petita de proposicions no de llei
amb possibilitat de ser vistes durant un mateix període de
sessions en el plenari de la Cambra. Per tant, com a correcció
d'aquesta errada, si els membres dels altres grups no tenen cap
inconvenient, seria una formulació lògicament correcta,
manifestar que el punt 1 és la comissió qui es manifesta
favorable a la retirada del recurs d'inconstitucionalitat, i el punt
2 posaria romandre inalterable des del moment que és una
instància al Govern perquè retiri el recurs que va presentar. Per
tant, don per presentada in vocce aquesta esmena de correcció
d'aquesta errada, en l'enfocament de la redacció del punt 1 de
la redacció.

En tot cas, aquest tema no altera el debat polític
necessari que ha de fer aquest parlament sobre un tema tan
sensible i tan emblemàtic, des del meu punt de vista, com és
la preservació d'un dels nostres espais naturals més valuosos
de l'arxipèlag com són ses Salines d'Eivissa i Formentera.
No faré, naturalment, una intervenció per reiterar molts
elements que, inevitablement, han sortit de manera reiterada
en innumerables debats d'aquest parlament durant aquesta
legislatura i en legislatures anteriors. No crec necessari fer
una relació dels valors paisatgístics, dels valors ecològics,
de fauna, de flora, que avalen la necessària protecció de ses
Salines d'Eivissa i Formentera.

El que és cert és que, fins ara, la mesura que garanteix la
preservació d'aquest espai, tant per la potencia del seu
contingut com per l'abast territorial que contempla, és
precisament aquesta llei 26/95 de declaració de reserva
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Una llei que,
com és sabut, va aprovar el Congrés dels Diputats,
formulada per Esquerra Unida amb el suport del Grup
Parlamentari Socialista. No és una figura que entusiasmi
particularment a Esquerra Unida de les Illes Balears. De fet,
consideraríem molt més raonable que la preservació
d'aquest espai vengués determinada per una norma
elaborada pel Parlament de les Illes Balears, però,
evidentment, l'única moneda de canvi possible en aquesta
preservació aprovada pel Congrés dels Diputats en forma de
la Llei 26/95 ha de ser, naturalment, una fórmula aprovada
pel Parlament que, com a mínim, iguali els nivells de
protecció. De cap manera, podríem admetre el rebuig
d'aquesta llei, entès com un salt al buit, és a dir, com
l'obertura d'un procés d'incertesa que no garantís de manera
suficient aquesta preservació tan costosament aconseguida.

De fet, la presentació d'aquest recurs davant del Tribunal
Constitucional per part del Parlament, l'octubre del 95, i per
part del Govern de les Illes Balears constitueix,
efectivament, la creació d'un buit, o millor dit, la recerca de
la creació d'un buit, intolerable des del nostre punt de vista,
quan a la preservació d'aquest espai. Un espai que, en
aquests moments, el que necessitaria és desenvolupar la Llei
26/95. És significatiu que fa 48 hores, l'oficina permanent
del Conveni Ramsar s'hagi hagut de dirigir a les autoritats
competents, denunciant que aquesta reserva natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera encara no tengui el Pla
d'ordenació de gestió preceptiu, ni tengui la figura d'un
director i d'uns recursos humans suficients per garantir una
eficaç gestió d'aquest espai natural.
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És per això que demanam la retirada d'aquests recursos,
sense que això s'hagi d'entendre com una postura contrària a
qualsevol proposta venguda des d'aquest parlament, o des
d'instàncies autonòmiques que millori o, com a mínim, iguali
els nivells de preservació i de garantia de funcionament en el
futur d'aquest espai natural. Lògicament, per tant, mantenim la
proposta i, en aquest sentit, no podem estar d'acord, és
excessivament obvi, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular que, realment, són esmenes només des del
punt de vista formal perquè, en realitat, són un trasbalsament
total del contingut de la proposta per allà on diu "retirar el
recurs", digui al contrari "que s'insti el Tribunal Constitucional
a tramitar-lo com més aviat millor". És una prova interessant de
voluntat d'eficàcia administrativa, voler que el Tribunal
Constitucional ho tramiti aviat, però el fet és que si el Tribunal
Constitucional ho tramitàs aviat i, per la raó que sigui, el
Tribunal Constitucional tiràs enrera aquesta llei, la veritat és
que ens trobaríem en una situació absolutament indesitjable, on
la protecció d'aquest espai natural es veuria sèriament
compromesa. Per tant, la direcció crec que ha de ser al contrari.
La direcció ha de ser, mentre hi hagi aquesta figura,
desenvolupar-la, fer els plans corresponents d'ordenació i gestió
d'aquest espai, dotar-lo del personal humà necessari per al seu
bon funcionament i que això no impliqui, lògicament, la
possibilitat de, -insistesc per darrera vegada-, implamentar
mesures igual o més potents per part de les instàncies
autonòmiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Una vegada escoltada la seva
intervenció i a la vista que vol presentar una modificació
d'aquesta proposició no de llei, una vegada consultats els
membres de la Mesa, se suspèn la comissió per dos minuts
perquè pugui presentar per escrit les correccions que vol fer en
aquest punt de la proposició no de llei. Moltes gràcies, ses
suspèn la sessió per dos minuts.

Recomença aquesta comissió. En primer lloc, deman al
lletrat que doni lectura a l'esmena que ha presentat el Grup
d'Esquerra Unida.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. L'escrit diu "El primer punt de la
proposició no de llei 1851 ha de començar així: La comissió
d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears es
manifesta favorable a la retirada del recurs
d'inscontitucionalitat", la resta és igual, "contra la Llei 26/1995
de declaració de reserva natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, aprovat en sessió plenària (...) de 17 d'octubre del
1995." S'entén que el punt 2 de la proposició no de llei quedaria
exactament igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat. A continuació, deman als
portaveus dels grups si acceptem a tràmit aquesta modificació
presentada pel Grup d'Esquerra Unida. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup, atès que no
s'ha admès la tramitació de l'esmena presentada pel nostre
grup al text de la proposició no de llei, no estam d'acord
amb aquesta correcció gramatical proposada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda, per què em
demana la paraula? Jo havia demanat abans a tots els
portaveus, de menor a major, a veure si volien parlar..., té la
paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. President, li agraesc el detall. Nosaltres
estam d'acord, d'entrada, perquè efectivament així com
venia no era correcte, perquè entenem que només és el Ple
qui pot presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat. Només
era per recordar, bàsicament, que aquesta darrera sentència,
com n'hi ha d'altres del Tribunal Constitucional, també ha
declarat que no volia entrar en tots els articles que la
Generalitat d'Aragó o el Govern d'Aragó havia presentat,
havia legitimitat al lletrat a impugnar tots els articles que
consideràs que anassin contra el seu estatut. Evidentment,
el Tribunal Constitucional ha dit que no podia fer de cap
manera aquesta habilitació, sinó que només els òrgans que
poden fer aquest recurs, retirar-lo o imposar-lo, són tant el
Parlament com el Govern. Creim que era necessària perquè
haguéssim pres un acord que el nostre grup entén que no
podíem prendre. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler...

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sra. Presidenta, jo voldria fer una observació per part del
nostre grup, més que res seria una qüestió d'ordre. És a dir,
pareix que tots els grups tenim clar que aquesta qüestió és
una qüestió que s'ha de decidir en una sessió plenària
d'aquesta cambra, en conseqüència, el nostre grup entén que
de cap manera no procedeix fer el debat sobre aquesta
proposició no de llei, atès que si entram en debat sobre
aquesta qüestió entraríem dins un àmbit competencial del
ple, no d'aquesta comissió. En conseqüència, jo entenc
que..., el nostre grup parlamentari entén que no hi ha lloc a
la tramitació o al debat d'aquesta proposició no de llei. Així
demanam als serveis jurídics de la casa si tenen aquesta
opinió. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Soler. En aquest punt, jo vull demanar,
a la vista que no s'ha acceptat l'esmena presentada per Esquerra
Unida i que tampoc no s'ha acceptat l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari Popular, en aquest cas, procediria la votació
d'aquesta proposició no de llei. A la vista que hi ha distintes
interpretacions sobre aquest tema, veure si aquesta comissió pot
sotmetre o no a votació aquesta qüestió, deman al Sr. Lletrat el
seu parer.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Des del punt de vista formal és evident
que el procediment és correcte a partir de la iniciativa d'un
determinat grup. Un determinat grup presenta una proposició no
de llei. La Mesa del Parlament, des del punt de vista formal, la
considera correcta i l'envia a la comissió corresponent,
Ordenació Territorial.

Aquesta proposició no de llei té dos punts. Jo crec que, Sra.
Presidenta, el punt 2, tal vegada, convendria recordar-lo, segons
la meva opinió és perfectament formal. El punt 2 únicament se
limita a demanar, "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern balear a retirar el seu recurs i negociar amb el Govern
central el traspàs de la gestió de la reserva natural d'Eivissa i
Formentera". Aquesta comissió és plenament competent per
instar el Govern balear en qualsevol matèria que vulgui. Per
tant, en el punt 2 no apreci cap problema formal per a la seva
admissió a tràmit i votació.

Respecte al punt 1, Sra. Presidenta, era evident, jo no
m'havia d'avançar, ho esperava, el portaveu del grup proposant
sobre la marxa ha apreciat l'error d'entrada. El punt 1 era
impossible que es votàs en aquesta comissió, crec que l'article
179.1 del Reglament diu que la competència per interposar
recursos d'inconstitucionalitat és del Ple, la competència per
retirar recursos d'inconstitucionalitat també és del Ple. Per tant,
per intentar clarificar des del punt de vista formal la qüestió, és
evident, Sra. Presidenta, i ho dic amb tota rotunditat, que el
punt 1, així com està la redacció inicial, atès que no s'accepta
la modificació per part d'un grup i es requereix unanimitat, així
com s'ha redactat inicialment no pot ser votat en comissió. El
punt 2, Sra. Presidenta, requereix el seu debat i votació.

El que passa, Sra. Presidenta, és que hi ha un detall, hi havia
una esmena presentada en forma per part del Grup Parlamentari
Popular, jo no he captat formalment el detall, si el grup
proposant de la proposició no de llei inicial acceptava a tràmit
l'esmena o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant no ha acceptat a tràmit l'esmena del Grup
Popular.

EL SR. LLETRAT:

Una vegada clarificada aquesta negativa (...) altre
alternativa que sols ens quedaria el punt 2 de la proposició
no de llei inicial. Un punt 2 que es debatria en el
procediment ordinari, de menor a major, i es votaria,
excepte que es retiri per part del grup proposant. 

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant no retira aquesta proposició no de llei.
A la vista del que ens diu el Sr. Lletrat està clar que el punt
1 quedaria en aquests moments retirat o, millor dit, no es pot
discutir en aquesta comissió perquè no som competents.
Hauríem d'entrar, idò, en el debat del punt 2 d'aquesta
proposició no de llei.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Vull fer, per qüestió d'ordre, Sra. Presidenta, l'observació
que el nostre grup entén que estam davant una qüestió, és a
dir, una qüestió d'ordre i no faré cap intervenció més al llarg
d'aquest tema, perquè entenem que no hem d'entrar dins el
debat d'aquesta qüestió de fons. Simplement, creim que per
cortesia parlamentària, per norma parlamentària, el normal
en aquest cas és que si és una decisió que pot prendre el ple
d'aquesta cas, es dugui directament al Ple d'aquesta cambra
i que hi hagi el corresponent debat a plenari. Entenem que
aquest mecanisme de dir a comissió i intentar aquesta
modificació, des del nostre punt de vista, no compartim
aquesta utilització que es fa del Reglament i, en
conseqüència, el nostre grup no participarà en el debat
d'aquest punt 2 de la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè, Sr. Grosske, retira aquesta proposta i en farà una
altra per anar a plenari o no?, amb la qual cosa hem de
passar, a continuació, al debat del punt 2 d'aquesta
proposició no de llei. Grups que volen intervenir respecte al
punt 2 de la proposició no de llei? Sr. Balanzat, té la
paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull lamentar
que el Grup Popular no vulgui entrar a debatre un tema tan
sensible i de permanent actualitat com és el de ses Salines,
però ells sabran perquè ho fan.
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Jo vull fer, ràpidament, una mica d'història. El tema de ses
Salines fa més de 20 anys que caldeja i que està en ple debat,
no només a la societat eivissenca i formenterera, sinó també en
aquest parlament, ja que durant molts anys de lluita popular no
hi va haver manera que el Grup Popular, abans AP, mai ha
tengut intenció, ni mai ha volgut salvar ses Salines, ni protegir
ses Salines, els partits progressistes, els partits a l'oposició en
aquestes illes no varen tenir altra sortida que recórrer a un
mecanisme que tots reconeixem que no és el mecanisme ideal,
però que sí és absolutament lícit, absolutament legal i
absolutament moral com és recórrer a una llei estatal. Per tant,
fruit de la presentació per part d'aquest text, va ser el Grup
d'Esquerra Unida, amb el suport del Grup Socialista, va néixer
una llei d'àmbit estatal que declara aquesta àrea, ses Salines
d'Eivissa i Formentera, reserva natural.

Fruit d'això, aparentment per qüestions d'invasió de
competències, -vull senyalar això d'aparentment-, el Grup
Popular, a través del Parlament i a través del Govern balear, va
entendre que això era un intromissió en competències
estrictament autonòmiques i va plantejar dos recursos
d'inconstitucionalitat per carregar-se aquesta llei i per denunciar
aquesta invasió de competències.

El que fa aquest punt 2 que avui presenta Esquerra Unida,
-no sé si és la primera vegada que es planteja una cosa similar
en aquesta cambra-, és molt senzill, crec que té molt de sentit,
és "no passa res", retirem el recurs d'inconstitucionalitat,
parlem amb la ministra Tocino i li deim que hi ha una llei
estatal, idò, la nostra comunitat autònoma vos demana que la
titularitat de la gestió d'aquesta reserva natural passi a ser
d'àmbit autonòmic en els mateixos termes que la llei. Amb els
mateixos termes vull dir amb els mateixos límits, restriccions,
el mateix grau de protecció. Jo crec que si el problema, per part
del Grup Popular, era una qüestió d'àmbit competencial, crec
que amb aquesta proposta queda absolutament resolt aquest
punt. Ara podrà passar a ser d'àmbit autonòmic aquesta reserva
natural i punt, no hi ha cap problema. Així una cosa que sempre
ha denunciat el Grup Popular, he de reconèixer que en part
tenia raó, és que aquesta llei de reserva natural, la
documentació que es va adjuntar en el seu moment, era poc
clara en alguns aspectes com, per exemple, qüestions de límits,
cartografia, bé, seria el moment, quan es traspassi aquesta
reserva natural a àmbit autonòmic, perquè la nostra comunitat
autònoma, el Govern balear pugui rectificar o pugui compensar
aquestes deficiències estrictament tècniques i sense major
importància i, per tant, tots contents. Jo crec que si el Grup
Popular no accepta aquest traspàs de la reserva natural queda
desautoritzat per seguir mantenint el discurs del recurs
d'inconstitucionalitat, que era una invasió de competències. Ara
li ofereixen la possibilitat de recuperar la gestió d'aquest espai,
per tant, si realment el motiu per posar el recurs
d'inconstitucionalitat era aquest, ara tenen l'oportunitat de
recuperar aquesta gestió, per tant, el recurs no té sentit i és obvi
que s'hauria de retirar. Jo crec que aquesta proposta d'Esquerra
Unida és de sentit comú més elemental, per tant, és obvi que el
Grup Mixt li donarà suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. D'entrada el nostre grup no lamenta que el Partit
Popular no digui res, lamenta que ja li hem sentit dir moltes
coses sobre aquest tema. El que lamenta serà el sentit del
vot, que no voti favorablement, que no parli, francament,
tampoc no ho enyorarem gaire. El que ens dol és, fins i tot,
la figura que ha hagut d'utilitzar o de presentar Esquerra
Unida, perquè creim que és dolorós i, fins i tot, no
consideram que sigui per sentir-se orgullosos, que ens hagin
d'obligar a preservar. El nostre grup pensa que és aquest
parlament, també, qui hauria d'haver preservat ses Salines
d'Eivissa, com a mínim amb el mateix nivell que ho fa la
Llei de l'Estat. Creim que ha de ser aquí on s'havia d'haver
preservat aquesta llei, així com ho presentarem en una
ocasió i va perdre també la votació en el Ple d'aquesta
cambra. També s'ha tornat presentar una altra proposició no
de llei per tal que sigui el Govern qui cerqui la formula que
consideri més adient per preservar el paratge, per protegir-
lo, sempre que no minvi ni una sola línia, ni una sola
mesura la protecció que li declara, que en aquests moments
té per la llei estatal. No és així, en aquests moments la
defensa lingüística, però també la defensa del territori
d'aquestes illes està en mans de qui està i ses Salines
d'Eivissa estan en mans de qui estan. Això durà, supos, al
resultat d'aquesta votació així com anirà. 

Voldríem pensar que el Govern realment farà les
mesures que des del PP es reclamen públicament, no sabem
quines. Nosaltres coneixem les figures que, en aquests
moments, hi ha dissenyades, no coneixem una espècie de
nova figura de parc balear, l'únic parc balear que coneixem
és el d'Innovació Tecnològica i confiam que no se sembli a
això, el que es pretén a ses Salines. En tot cas, donarem
suport, -ja dic, malapler-, a aquesta proposició no de llei
perquè, en aquests moments, la manera de preservar ses
Salines d'Eivissa seria, com a mínim, amb la llei estatal.
Una llei estatal que tampoc no s'està donant compliment,
s'ha recordat aquesta recomunació o aquest recordatori de
(...) sobre l'incompliment respecte al pla de gestió i que, en
aquests moments, no hi ha cap mesura, cap persona, cap
recurs material ni humà per preservar ses Salines d'Eivissa,
tot i la declaració formal de preservació i de gestió a través
d'una reserva natural que fa la llei estatal. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tur.
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EL SR. TUR I TORRES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La veritat és
que a Eivissa i a Formentera ja ningú pot entendre ni tolera
l'actitud que té el Partit Popular respecte a ses Salines. Tan és
així que, fins i tot, un temps cap aquí, el Partit Popular a nivell
local ha canviat de discurs i ha passat aquest discurs de la
necessitat de protegir de ses Salines, però, alerta, de moment
només es queda amb el discurs i encara no ha passat als fets. Es
reconeix la necessitat de protegir ses Salines, però el que no es
diu, confonent una vegada més a l'opinió pública, que ses
Salines estan protegides, estan protegides per una llei que les
declara reserva natural, que va ser aprovada amb el vot del
Grup Parlamentari Socialista i  Esquerra Unida al Congrés dels
Diputats, i amb això..., vull fer un comentari respecte al que
deia el portaveu del Grup Nacionalista, efectivament, el Grup
Parlamentari Socialista també entén que ses Salines haurien
d'haver estat protegides des de fa temps en aquest parlament i,
precisament, per aquests motius el propi grup socialista que jo
represent ha aportat moltes iniciatives amb aquest objectiu que
han estat sistemàticament rebutjades i, per tant, creim que
benvinguda sigui la llei que les declara reserva natural del
Congrés dels Diputats.

Si partim de la realitat que ses Salines estan protegides,
només hi ha, en aquests moments, una amenaça que són els
recursos d'inconstitucionalitat que varen presentar el Parlament
i el Govern. Per tant, pensam que és oportú que s'insti el
Govern, en aquest cas, a retirar aquest recurs
d'inconstitucionalitat, perquè l'objectiu, pel que pareix, al
manco des d'Eivissa i Formentera, tots els partits el compartim,
per tant, si l'objectiu és protegir ses Salines i resulta que estan
protegides, retirant aquest recurs s'hauria acabat el problema. El
problema és important fins al punt que han dit els portaveus que
m'han precedit a l'ús de la paraula que avui hem conegut com
Ramsar ha instat el Govern de l'Estat a donar compliment a
aquesta llei, a gestionar el que regula aquesta llei, a anomenar
el seu director i, per tant, a donar una protecció efectiva a ses
Salines d'Eivissa i Formentera. La veritat és que ja no hi ha cap
excusa vàlida, no és vàlid, -així ho manifesta un organisme
internacional com Ramsar-, passar més temps amb l'excusa que
ara hi ha uns recursos d'inconstitucionalitat i hem d'esperar que
es resolguin o, fins i tot, una vegada que s'hagin resolt prometre
noves figures legals que ja veuríem el resultat que donarien al
final.

Volem denunciar, precisament, aquest rosari d'excuses i de
subterfugis que ha tret sistemàticament el Partit Popular. Un
rosari d'excuses digne de sortir al Guinness de los records,
perquè crec que és un record la capacitat que ha demostrat tenir
el Partit Popular per trobar contínuament subterfugis per anar
allargant aquesta agonia per un espai tan important,
internacionalment reconegut, com són ses Salines d'Eivissa i
Formentera. Han allargant, ni més ni manco, 20 anys la lluita
del poble d'Eivissa i Formentera per aconseguir la protecció
d'aquest espai. Evidentment, no basta protegir urbanísticament,
com pareix que algunes veus proclamen en aquests moments,
intentant confondre una vegada més a l'opinió pública en aquest
respecte. Hem de partir de dos fets que jo crec que són claus en
aquests moments sobre la situació de ses Salines. Estan
protegides per una llei, des del punt de vista tècnic, correcta
perquè preveu una protecció urbanística i una gestió i, a més, és
imprescindible que estiguin protegides per una llei d'aquesta
categoria, que no només preveu una protecció urbanística, sinó
que a més té prevista una adequada gestió de la reserva amb el
que això comporta de mitjans econòmics materials i humans.
Una gestió que és necessària i que és urgent, que permeti la
conservació i la millora dels valors medi ambientals d'aquest
espai i que permeti, a la vegada, compatibilitzar aquesta
protecció amb les activitats econòmiques que allà s'estan
realitzant en aquests moments i que sigui convenient que
segueixin realitzant-se.

Per tant, vull insistir que, actualment, ses Salines
d'Eivissa i Formentera estan protegides adequadament.
Retirar el recurs d'inconstitucionalitat i posar en marxa la
gestió d'aquesta reserva seria la millor solució, si és que és
cert el discurs que s'està fent, al qual s'hi ha incorporat
darrerament el Partit Popular d'Eivissa i Formentera, el que
es pretén és protegir i salvaguardar aquest espai tan
important per a les nostres illes, -reconegut
internacionalment, repetesc-, que són ses Salines d'Eivissa
i Formentera. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, per part
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la resta de
grups el seu suport, amb tots els matisos que jo també
compartesc plenament, em referesc especialment a la
intervenció del representant del Grup Parlamentari
Nacionalista. Vull dir també que jo comprenc que el Partit
Popular no hagi acceptat aquesta esmena in vocce d'Esquerra
Unida, per la qual es reparava una errada formal en la
redacció d'aquesta proposició no de llei. Ho comprenc
perquè, malgrat que sigui la primera vegada que veig una
cosa d'aquestes característiques a la meva curta vida
parlamentària, no sé a anteriors legislatures el que s'ha fet,
però comprenc perquè, en definitiva, estam parlant d'un
problema polític, no estam parlant d'un problema ni de
redaccions, ni d'esmenes in vocce, ni res de tot això. El
mateix que, naturalment, les seves esmenes que jo no he
acceptat, perquè la intencionalitat política és oposada a la
proposició no de llei. És un debat polític.

Per això, hem mantengut el debat i la proposta pel que fa
al punt 2, perquè ens interessa políticament que es debati
aquesta qüestió i que aquesta comissió es pugui pronunciar
al respecte. També és una qüestió estrictament política tot
aquest rifirafe de figures legislatives, que si Llei de reserva
natural aprovada pel Congrés, Tribunal Constitucional,
figures de protecció autonòmiques, tot això està molt bé, és
molt important, és molt interessant, però darrera això hi ha
un gran debat polític. Aquest debat polític, que es manifesta
en qüestions petites i formals en aquesta comissió i que es
planteja també en grans figures legislatives en el Congrés,
aquí, recursos davant el Tribunal Constitucional, és
simplement el debat entre unes forces polítiques que volen
una protecció integral i que volen una protecció prou
extensa des del punt de vista territorial de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, i una força política que és el Partit
Popular de les Illes Balears que no vol una protecció
integral, ni vol una protecció prou extensa d'aquestes
Salines d'Eivissa i Formentera. Això és la batalla (...) de les
diferents iniciatives legislatives, proposicions no de llei,
judicials, etc., que hi ha darrera tot això.
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L'estratègia del Partit Popular és d'una transparència
absoluta.  Ell  vol  mantenir  aquests recursos
d'inconstitucionalitat amb l'esperança que vagin endavant i que
es creï un buit en la protecció de ses Salines. Està parlant ja, -fa
temps que en parla-, de figures de protecció. La seva estratègia
és substituir aquesta reserva natural que, efectivament, suposa
una protecció suficient per una figura, probablement ad hoc,
reduïda des del punt de vista territorial, que es vol vendre o que
s'intentarà vendre com el gran parc, o el gran no sé què, o la
gran reserva de ses Salines d'Eivissa i Formentera, que serveixi
precisament per revaloritzar els interessos especulatius i
urbanístics que el Sr. Matutes i la família del Sr. Cañellas tenen
al voltant de ses Salines d'Eivissa i Formentera. No només
podran dur endavant els seus projectes urbanístics, sinó que els
veuran revaloritzats per aquest paradís natural que, en
definitiva, no resultarà quasi bé res respecte a figures
estrictament restrictives de ses Salines d'Eivissa, en definitiva,
procuraran, -insistesc, m'he perdut una mica-, aquesta possible
realització d'aquests interessos urbanístics i especulatius que, en
aquests moments, aquesta llei recorreguda davant el Tribunal
Constitucional impedeix i, efectivament, posaran en marxa
figures aparentment de protecció que no tendran altra funció
que revaloritzar aquestes propietats i aquests interessos
urbanístics de persones tan significades del Partit Popular. Això
és, en un resum breu, allò que ens estam jugant amb aquesta
proposició no de llei i amb tot el debat polític, legislatiu i
judicial que hi ha al voltant de ses Salines d'Eivissa i
Formentera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn...

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sra. Presidenta. Deman un torn de contrarèplica per una
rèplica feta a una intervenció inexistent. El Sr. Grosske...

LA SRA. PRESIDENTA:

Més que un torn de contrarèplica, Sr. Soler, seria una
qüestió d'ordre.

EL SR. SOLER I CLADERA:

No, no, el Sr. Grosske, a la seva intervenció de rèplica,
ha fet una composició de lloc i de forma i ha entrat a rebatre
uns arguments que jo ni tan sols havia emprat perquè havia
renunciat, en nom del meu grup, en el torn d'intervenció de
fixació de posicions. En conseqüència, el 99% de la seva
intervenció en rèplica ha estat a una suposada intervenció no
feta per part del nostre grup. Nosaltres li voldríem dir, sense
entrar en la qüestió de fons..., creim que la qüestió de fons
és una qüestió prou important com per suscitar un debat en
el plenari d'aquesta cambra, ens sembla allò més adequat.
Cada grup, en aquest sentit, pot tenir prioritats a l'hora de
tramitar unes determinades proposicions no de llei o unes
determinades iniciatives parlamentàries. Si a aquest tema,
el Grup d'Esquerra Unida li dóna una importància
transcendental, que nosaltres també podem compartir que té
una importància transcendental, que renunciï a altres
iniciatives seves i que demani que es vegi a plenari aquesta
qüestió, amb preferència a altres qüestions.

Nosaltres el que trobam malament, i ho dic amb tota
sinceritat, és que, per una llei que des del nostre punt de
vista, sense entrar en el fons però sí quant a formes, -les
formes en democràcia, encara que n'hi ha que no ho creuen,
són molt importants, són gairebé essencials-, per una
qüestió de forma mal duita es faci una invasió de
competències a la nostra comunitat autònoma, al govern
d'aquestes illes i s'intenti posar-hi remei intentant emprar un
òrgan no adequat, com en aquest cas seria aquesta comissió
d'Ordenació del Territori i Medi Ambient, per intentar
resoldre aquesta qüestió. Que hi hagi la valentia per dur
aquest tema al plenari, que es debati en el plenari que és el
lloc adequat i, a la vegada, se sigui respectuós amb l'àmbit
competencial de la Comunitat Autònoma perquè, com deia
abans, les formes per als demòcrates són molt importants.
Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Grosske, jo demanaria als altres grups...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

És una qüestió d'ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

... al Grup Mixt, al PSM o al Grup Socialista, si vol
intervenir en el torn de contrarèplica. Si no volen intervenir
en aquest torn de contrarèplica, crec que el que procedeix en
aquests moments és acabar el debat i passar a la votació
d'aquest punt.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Perdoni, m'ha ofert intervenir (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

No...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

M'ho ha semblat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè no, perquè ja havia intervengut en el seu torn de
contrarèplica.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo deman un torn per una qüestió d'ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Grosske, jo crec...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo crec que és una qüestió d'ordre, tenc dret a demanar un
torn de paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que, en aquests moments, no procedeix que demani
una qüestió d'ordre. Crec que el que procedeix en aquests
moments és passar a votació de la proposició no de llei. En
aquest cas, a la vista que el punt 1 ha estat retirat, perquè no es
pot procedir a votació. Passam, en conseqüència a votar el punt
2 de la proposició no de llei que ha presentat el Grup d'Esquerra
Unida, el punt 2 de la proposició no de llei 1851/97.

Vots a favor d'aquesta proposta?

Vots en contra?

Abstencions?, no n'hi ha.

Resultat de la votació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat vots a
favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei. 

Abans d'aixecar aquesta sessió, vull recordar a les
senyores i als senyors diputats que, probablement, la
propera sessió d'aquesta comissió serà el pròxim dimecres,
dia 30 d'abril, a les sis de l'horabaixa. Es discutirà o es farà
una sessió informativa sobre els criteris de la Serra de
Tramuntana. Don aquesta informació a la vista que
dimecres és vigília d'un pont i que per temes de Menorca i
d'Eivissa, temes de bitllets, convendria que els distints
portaveus o els distints diputats fessin les gestions
oportunes. Senyores i senyors, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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