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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d'avui horabaixa. Demanaria, en
primer lloc si hi ha substitucions. Sí, Sra. Ferrando?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Margalida Ferrando substitueix
Carles Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Orfila?

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix Pere Sampol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Sr. Tur?

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Vicent Tur substitueix Miriam Muñoz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2307/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment de
les tarifes aèries.

Passam, idò, al debat del primer punt de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a la proposició no de llei núm. 2307/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment de les
tarifes aèries. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, perquè entenem
que aquest és un tema que s'ha debatut de forma més o manco
reiterada i al qual entenem també que es podria produir un
acord unànime de tots els grups a l'hora de donar suport a una
proposta que intentaré corregir respecte de la que hem presentat
perquè sigui més fàcilment acceptable per part de tots els grups.

La qüestió és sortir al pas de l'acord suposadament coordinat
de les companyies aèries d'incrementar les tarifes a partir del 25
d'abril, pel fet que això ha representat una pujada important del
preu dels bitllets que els usuaris de les Illes han de fer efectiu
i ha encarit el trasllat entre les Illes Balears, entre les Balears i
la península, i pel fet que aquestes pujades arribin en algun cas
fins a un 25% d'increment respecte de les tarifes que existien a
part de l'eliminació d'algunes de les tarifes reduïdes que també
tenien un atractiu considerable per als ciutadans de les Illes i
per als possibles visitants de la nostra comunitat autònoma.

Aquesta mesura augmenta encara més el cost de la
insularitat i, per tant, va en contra d'una demanda social que
cada vegada és més clara en favor d'abaratir precisament el
cost del transport per les característiques especials que té la
nostra comunitat autònoma d'insularitat.

La proposta, que entenem que podria ser acceptable per
tots els grups després d'haver escoltat algunes de les
opinions, seria dir que "el Parlament de les Illes Balears
rebutja el recent increment de les tarifes aèries i acorda
reclamar de l'Administració de l'Estat un increment en el
descompte que s'aplica als residents al transport aeri". El
contingut -sí, el farem arribar per escrit-, el contingut del
segon punt quedaria fora de lloc, perquè és una actuació que
ja s'ha duta a terme, i entenem que en aquest sentit podria
ser acceptada per part de tots els grups. Si fos així, li
donaríem redacció immediata.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Mixt, el
Sr. Balanzat, té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, evidentment, qualsevol
mesura que es presenti en aquest parlament per tal d'intentar
compensar o pal•liar els costos d'insularitat que cada vegada
més tenim, ha de ser benvinguda, i, per tant, com que aquest
és el sentit de la proposició no de llei que presenta avui el
Grup Nacionalista-PSM; el Grup Mixt li donarà suport.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, molt breument, Sra. Presidenta. Efectivament, el
tema ha estat objecte de debat al Parlament, tant pel que fa
a la qüestió de l'acord de les companyies aèries com per la
quantia que, des de la perspectiva de cadascú es reclama pel
descompte de residència. En aquest sentit, nosaltres, estam
absolutament d'acord amb les dues proposicions que conté
aquesta proposta del PSM-Nacionalistes de Mallorca, i en
aquest sentit votarem favorablement.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el vot favorable a una
proposició que té per objecte rebutjar un increment de tarifes
que té totes les aparences de ser una pràctica de monopoli i que,
per tant, posaria fi, des d'aquest punt de vista, a l'etapa de
liberalització del transport aeri, entrant ja en una fase de
coordinació, tant entre les empreses privades com en l'empresa
encara pública de bandera, i que amb el seu increment perjudica
greument els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

I, per altra part, també donar suport a una proposició que ja
té no sé quants de suports en aquest parlament, que és demanar
del Govern espanyol que iniciï les gestions necessàries per tal
que s'incrementi el percentatge de descompte als ciutadans
residents a les Illes Balears a les tarifes aèries des de les Illes a
la resta del territori espanyol o entre les Illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb la nova redacció que proposa
el portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; el nostre
grup donarà suport a aquesta proposició no de llei, ens alegram
que s'hagi retirat el punt segon, ja que aquesta interposició de
recurs davant el tribunal de la competència, ens consta que ja
està fet; també la matisació d'aquest adreçament per un rebuig.
creim que és adient a la nova redacció que es dóna. I pel que fa
a l'antic punt tercer, que queda ara inclòs en el punt primer, que
s'entengui el nostre vot a favor, tenint en compte que és una
previsió que contempla la proposició de llei del règim
econòmic i fiscal, admesa a tràmit al Congrés de Diputats fa
pocs dies, i des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta òptica, s'ha
d'entendre el nostre vot a favor d'aquest punt tercer que passa
a ser part del primer a la nova redacció que es fa.

En conseqüència, la nostra postura serà favorable a aquest
acord consensuat entre tots els grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol la paraula, Sr. Orfila?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sra. Presidenta. Per agrair, d'una part, el suport de
tots els grups, i d'altra banda llegir el text definitiu per veure
si els grups hi estan d'acord. Diria així: "El Parlament de les
Illes Balears rebutja el recent increment de les tarifes aèries
i acorda reclamar de l'Administració de l'estat un increment
en el descompte que s'aplica als residents de les Illes
Balears en el transport aeri".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Farà arribar a la Mesa, per favor, el text?

Es pot considerar aprovada per unanimitat aquesta
proposta?

S'aprova per unanimitat.

II.- Debat de l'escrit RGE núm. 2257/97, presentat pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com
a Criteris generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial de l'illa de Menorca.

Seguidament, passam al segon pas de l'ordre del dia,
relatiu al debat de l'escrit núm. 2257/97, presentat pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com
a Criteris generals per a la redacció del Pla Territorial
Parcial de l'illa de Menorca. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral, Bartomeu Reus i Beltran.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores diputades.
Presentam uns criteris que han tengut el suport del conjunt
de forces polítiques de Menorca, hi ha hagut una certa
unanimitat o una unanimitat total respecte del seu contingut,
i he de dir que la seva aplicació, via elaboració i execució
d'un pla  territorial parcial, pot significar una Menorca molt
definida, estructurada en dos nuclis importants, Ciutadella
i Maó, molt equilibrats, un eix transversal que realment
determina sinèrgies posicionades als dos nòduls, una illa on
es fa una (...) decidida per un equilibri clar entre sectors
productius, amb una defensa a ultrança del sector ramader,
agrari-ramader, com element d'aportació de renda, però
sobretot com element equilibrant del medi natural,
mencions molt definides respecte d'un manteniment
industrial i també, per altra banda, una especificació
distinta, tal vegada, a altres plans respecte del sector turístic
que a l'illa de Menorca es veurà plasmada dins aquest
instrument d'ordenació territorial i no adequada a través d'un
instrument sectorial. és a dir, que l'ordenació turística a
Menorca serà objecte d'un tractament unitari dins una
menció més territorial que sectorial, la qual cosa pot ser
francament bona.
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Jo diria que s'estableixen unes premisses de creixement molt
restrictives, on les mesures de control respecte de la
sostenibilitat són molt clares, molt definides, s'estableixen
requeriments de defensa i preservació ambiental de recuperació
i foment d'elements monumentals, arquitectònics, paisatgístics
de primer ordre, i en certa manera el que es vol és aconseguir
fer una realitat d'una declaració global de Menorca reserva de
la biosfera que significa tant i no significa més que inicialment
una voluntat expressada que ha de tenir una confirmació amb
els fets, amb polítiques inversores i amb polítiques
urbanístiques clares i decidides. S'establirà una especialització
del sòl respecte de la seva pròpia capacitat o pròpia
especificació, i això pot significar per a Menorca realment
mantenir de cara al futur unes diferències internes dins Balears
que la fan distinta quant a qualitat, qualitat de paisatge,
ambiental i quant a un equilibri econòmic que, encara que avui
en dia presenti problemes, jo pens que és el millor instrument
de futur, és a dir, poder diversificar i poder realment mantenir
aquest sistema productiu en certa forma fraccionat, és garantia
de tenir una estabilitat econòmica el dia de demà, encara que tal
vegada, momentàniament no sigui el correcte a la vista dels
creixements interanuals, però hem de saber que mai l'economia
no ha de tenir una visió a curt termini, sinó que el més
important és apostar de cara al futur.

Això és tot, senyors diputats. Amb molt de gust contestaré
qualsevol pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició, es pot
suspendre la sessió per un temps màxim de 45 minuts, si
qualque grup ho vol així, si no és així, té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, i en nom seu el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l'únic que vull fer és felicitar
els grups, tots els partits polítics amb representació al Consell
de Menorca i, per tant, del Parlament, que han estat capaços
d'asseure's a una taula, discutir sobre quin ha de ser el futur
territorial de Menorca i posar-se d'acord i fer un esforç de
consens. Crec que això és un bon exemple de com s'haurien de
tramitar especialment el que podríem dir-ne els temes d'estat en
aquesta comunitat, com és la vertebració i l'ordenació territorial
de les nostres illes. Fins i tot vull felicitar el Partit Popular, per
haver entrat dins aquesta dinàmica de diàleg i de consens, i tenc
sana enveja del PP de Menorca, i ens agradaria que a Eivissa
pogués passar alguna cosa així, desgraciadament a Eivissa, això
és impensable, encara, el fet que els consellers i, per tant
diputats representant de l'illa d'Eivissa i de Formentera, encara
estan molt enfora de voler un diàleg i un consens amb les altres
forces, veig que tenen molt a aprendre dels seus col•legues de
Menorca, és una llàstima, en qualsevol cas, repetesc, felicitar
tots els grups i, una mica en ares i conseqüentment amb l'esperit
i amb la voluntat explícita de, com a mínim, tres dels quatre
grups que hi han participat, que han anunciat públicament que
no presentaran propostes de resolució, vull pensar que el Partit
Popular continuar en el mateix esperit de consens tampoc no ho
farà, anunciar que el Grup Mixt tampoc no presentarà propostes
de resolució.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske per parlar dels
criteris territorials de Menorca.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Perdoni, no era la qüestió del tema energètic?

(Rialles)

Bé. Improvisaré ràpidament una intervenció sobre els
criteris de Menorca. De totes maneres, jo vull fer constar
que un allau de tres criteris, en vint-i-quatre hores, realment
és una performance parlamentària important.

En qualsevol cas, aquests criteris que avui es presenten
jo crec que tenen tres elements que poden despertar,
almanco, la simpatia política del nostre grup. Un que, de
qualque manera, en l'elaboració d'un pla dels prevists a la
Llei d'ordenació territorial, el Consell Insular de Menorca ha
tengut un paper important, decisiu en la seva gestió i, per
tant, jo crec que això és un aval important i, en qualsevol
cas, el desenvolupament d'una possibilitat que preveu
aquesta llei d'ordenació territorial que és interessant i que
s'hauria d'estendre al conjunt de la nostra comunitat
autònoma. El segon, i de fet a Menorca difícilment podria
ser d'una altra manera, que es tracta d'un pla territorial
parcial del conjunt de l'illa, i per tant això el diferencia de
plans territorials de caràcter comarcal que, per exemple, es
plantegen a Mallorca i que, naturalment quan es debaten
nosaltres trobam a faltar un instrument de planificació que
globalitzi l'illa de Mallorca, i avui matí mateix, quan es feia
el debat sobre el Pla territorial del Raiguer, una mica ha
quedat palesa aquesta necessitat d'integració de criteris més
enllà de les visions estrictament comarcals que, a més són
dubtoses si no es tenen aquests criteris de caràcter general.

I el tercer element que desperta la simpatia d'Esquerra
Unida cap a aquests criteris és que són, com ha assenyalat
el portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula, són el
fruit d'un consens polític important entre la globalitat de les
forces polítiques presents al Consell Insular de Menorca.
Per tant, és el fruit d'un consens del qual participa Esquerra
Unida a Menorca i en aquest sentit, nosaltres pensam que en
la seva tramitació parlamentària, aquests criteris no haurien
de sofrir modificacions, en aquest sentit, nosaltres
renunciam, igual que ha expressat per part del Grup Mixt,
el Sr. Balanzat, renunciam a presentar propostes de
resolució a aquests criteris d'elaboració del Pla territorial
parcial de l'illa de Menorca, més enllà naturalment d'una
resolució de suport a l'actual text i d'expressió de voluntat
que el Govern balear faci una redacció tan ajustada a
aquests criteris com sigui possible i, sobretot, cercant també
el manteniment d'aquest consens, perquè, en definitiva, res
no impedeix que en el procés d'elaboració del Pla, d'acord
amb els criteris aprovats per aquest Parlament, no hi
continuï havent una comunicació fluïda amb el conjunt de
forces polítiques que l'han avalat en el seu origen i, per tant,
es pugui garantir, que jo crec que això seria molt
interessant, el manteniment del consens, fins al final del
procés d'aprovació definitiva d'aquest pla territorial parcial
de l'illa de Menorca.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Telegràficament, perquè ja s'ha dit
per part de tots els portaveus que m'han precedit en l'ús de la
paraula i per part del mateix conseller, són una proposta de
criteris que s'ha elaborat des de l'illa de Menorca, des del
Consell Insular amb la participació de tots els grups que,
aplicant la cultura del diàleg han estat capaços de superar
diferències per aproximar posicions i arribar a un text, a una
proposta, el mateix conseller en parlava avui matí, fins i tot que
entra molt en detalls, però perquè així s'ha considerat per part
de tots els participants en el Consell Insular de Menorca, que
amb bona lògica el Govern de la Comunitat Autònoma ha
assumit com a tal i ha remès al Parlament, una volta els ha
aprovat com a Govern, i, per tant, la nostra crida, a partir d'aquí
també, que no es presentin resolucions intentant modificar el
contingut d'aquests criteris. Aquests criteris surten, sense cap
vot en contra, de la voluntat de tots els grups presents al
Consell Insular de Menorca, s'han fet des d'una actitud de
plasmar per primera vegada amb un mecanisme d'ordenació
territorial allò que és l'esperit de la reserva de la biosfera, per
tant, per primera vegada s'ha concretada, el conseller ens deia
fa un moment que és i no és, la declaració de reserva de la
biosfera, pot començar a ser a partir que existeixi un
mecanisme d'ordenació territorial que parteixi de la necessitat
de tenir una actitud proteccionista, essencialment respectuosa
cap al medi natural, i aquests criteris del Pla territorial parcial
de l'illa de Menorca, ho són.

Per tant, evidentment tendran el nostre suport absolut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. D'entrada agrair al Govern el
respecte que ha tingut en la seva remissió d'aquests criteris
al Parlament, dels acords presos per altres institucions i, per
tant, el respecte institucional que entre institucions s'ha de
mantenir i plantejar. Per tant, aquesta primera consideració.

I, a partir d'aquí, evidentment, reafirmar el nostre suport
a uns criteris que surten amb un ample suport polític i
institucional. Hem de recordar que aquests criteris estan fets
amb la participació de tots els grups polítics, són fruit, és un
document nou, fet a partir de les aportacions de totes les
institucions locals i grups polítics que treballen a Menorca
i a partir d'aquí, l'ample acord a aconseguir ens permet fer
front a aquest compromís de la reserva de la biosfera, que
ha d'avançar en el que són pures declaracions i, per tant,
aquest document suposa compromisos molt concrets de com
fer front al reptes de futur de Menorca i ho feim d'una
manera conjunta. A partir d'aquí, açò també a la llarga dóna
estabilitat, no només seguretat als ciutadans, sinó també
estabilitat política que implica el fet que qüestions com
l'ordenació del territori puguin ser fruit d'un acord i que, per
tant, avancin al marge de possibles canvis polítics. Vull dir,
qüestions que també són importants.

A partir d'aquí, per l'acord aconseguit a Menorca, perquè
és fruit també d'un acord d'una institució que vol ser
d'autogovern de Menorca i que, per tant, aquest
aprofundiment que suposa per als consells insulars aquest
treball des de les institucions locals de ser coordinador de
voluntats insulars, creim que també és una passa
institucional important, la que el Consell Insular es planteja
quan presenta aquests criteris al Govern, i a partir d'aquí,
per l'acord, per la voluntat que implica de govern d'una
institució i per l'estabilitat i el compromís que implica amb
el futur, creim que hem de donar suport, evidentment
renunciam a plantejar qualsevol tipus de proposta a nivell
individual, sinó que feim nostra, perquè també som
consellers del Consell Insular, i així ho vam votar, aquesta
proposta de criteris i, per tant, la nostra resolució serà de
suport a aquests criteris que avui debatem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Casasnovas.
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EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer
lloc, per agrair la intervenció del conseller que ens ha fet un
breu resum d'aquesta orientació dels criteris elaborats al si del
Consell Insular de Menorca; felicitar-nos també per aquesta
passa inicial, recordem, serà un procediment llarg, costós fins
arribar a la redacció final del Pla territorial parcial, però si
felicitar-nos per aquest consens o quasi consens total a excepció
d'un grup polític que, sí, es va abstenir, però creim que hagués
pogut votar a favor, i hagués estat més en positiu.

No obstant açò, creim que és bona aquesta cultura de diàleg,
és bo aquest acord que hi ha hagut en principi, i també és bo, de
tant en tant mullar-s'hi, és a dir, no només participar en el
diàleg sinó també participar en les votacions.

Per la resta, dir que el debat important el tindrem en plenari,
i només açò reiterar la felicitació per aquesta primera passa,
d'un camí llarg, d'un camí important, que esperem que pugui ser
per consens el dia de demà, no ja els criteris, sinó el Pla
territorial parcial de l'illa de Mallorca, que seria l'important.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol fer ús del seu
torn?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per dir que això és
fantàstic, no hi estic acostumat, moltes gràcies a tots, i agraït.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada concloses les distintes intervencions, comunicar
que s'obre un termini fins al dilluns dia 12 de maig a les 13
hores perquè els grups parlamentaris puguin presentar davant
la Mesa del Parlament les propostes de resolució que siguin
congruents en la matèria objecte de debat, que seran debatudes
i aprovades en el Ple d'aquesta cambra.

Arribats a aquest punt i no havent-hi més assumptes a
tractar. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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