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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam aquesta primera
sessió extraordinària de la comissió d'avui i, en primer lloc,
demanaria si es produeixen substitucions.

Sí, Sr. Tur?

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix Miriam Muñoz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més substitucions?

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1653/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció de
ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Passam a debatre l'ordre del dia d'avui relatiu a proposicions
no de llei, i començarem per la número de registre 1653/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a protecció de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Per defensar
la Proposició no de llei té la paraula el diputat Sr. Alorda, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. M'estalviaré l'elogi mediambiental
i de l'espai perquè crec percebut i repetit ja en aquesta cambra
en les seves distintes dependències. La veritat és que aquesta
proposició no de llei era anterior a l'acord inclòs dins el Pla
Territorial parcial, o un dels criteris dels Pla Territorial parcial
de les illes d'Eivissa i Formentera, de les Pitiüses, però hem
cregut oportú mantenir-la en tant allò que es va aprovar
quedava ajornat en el temps i, després de quedar derrotada
l'esmena presentada pels grups de l'oposició quant a garantir
tant l'espai, el territori que havia de ser objecte de protecció,
com quant al fet que havia de garantir-se que, com a mínim,
qualsevol protecció que depengués o que derivàs, que s'iniciàs
des del Govern havia de respectar allò que ja s'havia aconseguir
amb la Llei de Reserva natural, crèiem que era oportú mantenir
aquesta proposició no de llei. Això volem fer-ho des de
l'obertura, des de l'expectisme respecte de tots els grups,
bàsicament, evidentment, del Grup Parlamentari Popular, per
trobar aquella fórmula que es trobi més adient per protegir, des
d'aquestes premisses, l'espai.

Allò que pretén aquesta proposició no de llei, amb la qual
cosa ens donaríem per satisfets si s'aconseguí, és que la
protecció fos efectiva, efectiva no només quant a una protecció
jurídica que la mateixa declaració de la Llei de Reserva natural
ja l'atorga, sinó quant al fet que hagués gestió de l'espai, hi
hagués, per tant, mitjans personals, humans, tant administratius,
econòmics, però també pressupostaris perquè es pogués
gestionar l'espai i es pogués començar ja a posar en marxa des
de la dificultat, de la qual som plenament conscients, de voler
fer compaginar una declaració per part del Govern, com sembla
que s'anuncia, amb la declaració de reserva feta per llei de les
Corts Generals. 

Creim que aquesta superposició de proteccions, allò que
no pot ser de cap manera, és una excusa, una coartada per
no implementar, realment, la protecció efectiva i, per tant,
mesures de gestió, i allò que pretén aquesta proposició no de
llei, per tant, és instar el Govern a adoptar les mesures que
calguin i que faci els convenis o sol•liciti de Madrid, del
ministeri, aquells convenis, aquelles línies d'enteniment que
siguin convenients per tal que, realment, la vigilància i la
gestió sobre el terreny s'implementin. Aquesta és la
intenció, per tant, de la Proposició no de llei i qualsevol
camí que ens pogués conduir a aquest objectius serà ben vist
per part d'aquest grup. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició que es
va presentar el mes de març és una mica un reflex lògic de
quan -si no ho record malament- es va començar a parlar,
per part del Partit Popular d'Eivissa i Formentera, a insistir
en el fet que es volien protegir ses Salines, que s'havia de
buscar una fórmula i tal. Jo crec que d'aquí neix aquesta
iniciativa del Grup Nacionalista.

Jo crec que en alguns aspectes queda curta o queda
insuficient i és probable que el portaveu del Grup Popular
contesti al grup proposant que tot això ja ho fan, que
estamos en ello i que aviat hi haurà notícies meravelloses. En
qualsevol cas jo crec que no està de més recordar algunes
d'aquestes coses, no està de més recordar que la protecció,
aquesta nova figura que sembla que vol crear el Govern,
com a mínim ha de tenir els mateixos límits i la mateixa
protecció que té ara la reserva natural. Efectivament, quan
vàrem discutir els criteris del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera tots els grups de l'oposició ja insistírem en
aquest tema i aquesta qüestió va ser rebutjada pel Grup
Popular, la qual cosa ens fa sospitar que la figura que surti,
la que s'està preparant, sembla que serà de parc natural i és
possible que no tengui, efectivament, els límits i la
protecció desitjable. Per tant, no està de més recordar al
Grup Popular, recordar al Govern, que la protecció ha de ser
efectiva, ha de ser real, i que ha de ser com més prest millor.

Per tot això el Grup Mixt donarà suport a aquesta
iniciativa. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que nosaltres
consideram que aquesta proposició no de llei és perfectament
oportuna en el seu debat perquè, en definitiva, després de tota
la polèmica desfermada al voltant dels criteris per a la redacció,
o de l'aprovació per part d'aquest parlament, dels criteris per a
la redacció del Pla Territorial d'Eivissa i Formentera, en
definitiva, què tenim? Idò tenim una declaració de ses Salines
com a reserva natural per part d'una llei de l'Estat, llei de l'Estat
recorreguda per aquest parlament, recorreguda per aquest
govern i que ni aquest parlament, en la mesura que no ho vol el
grup majoritari que compta amb majoria absoluta, ni el Govern
no han mostrar cap signe, ni símptoma, ni voluntat de retirar
aquests tipus de recursos, és a dir, de retirar els recursos contra
l'única mesura efectiva de protecció que tenen en aquest
moment ses Salines d'Eivissa i Formentera. 

Això és el que tenim per una banda, i per una altra tenim,
efectivament, una aprovació d'uns criteris per a la redacció del
Pla Territorial d'Eivissa i Formentera que, entre d'altres
mancances, no incorporen la voluntat inequívoca de mantenir
la zona protegida en els termes actuals, per tant, res no
impediria, d'acord amb allò aprovat pel Parlament, declarar ses
Salines d'Eivissa i Formentera, per exemple, parc natural amb
uns límits territorials molt inferiors i que, per tant, no aportassin
res a allò que de fet, per exemple la mateixa Llei d'Espais
naturals determinava, o aportassin molt poca cosa més a això.
Això és bàsicament el tema fonamental i, evidentment, tampoc
no tenim cap tipus de compromís de caràcter temporal per part
del Govern.

Per tant, des del nostre punt de vista, el fet que ara es vegi
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista, en la qual, evidentment, no tenim necessitat
d'argumentar la nostra coincidència en el fons perquè és una
qüestió ja llargament debatuda en múltiples ocasions en aquest
parlament, jo crec que serveix, entre altres coses, per posar
negre sobre blanc la precarietat de la protecció de ses Salines
d'Eivissa i Formentera, la precarietat en el sentit del recurs que
pesa, i que no es vol retirar, sobre la Llei de declaració de
reserva, i la precarietat respecte als límits i la característica
definitiva de la figura de protecció que, en principi, es va
aprovar per part d'aquest parlament. Per tant, em sembla -
insistesc- molt oportuna i nosaltres li donarem suport -i amb
això acab la meva intervenció- una proposta que, efectivament,
intenta garantir límits territorials, que intenta garantir nivells de
protecció i que, a més, convida el Govern a fer efectius aquests
criteris en un termini de temps, en aquest cas, no superior als
tres mesos. Jo crec que si això s'aprovàs es donaria una passa
fonamental en la protecció definitiva de ses Salines, i si això no
s'aprova vol dir que encara ens queda un camí per recórrer de
cara a aquesta definitiva protecció, definitiva protecció que jo
estic convençut, i ho vàrem manifestar ja en el plenari d'aquest
parlament crec que ja fa un any i busques, que efectivament es
produirà, és a dir, la batalla ciutadana per a la preservació de
ses Salines d'Eivissa i Formentera es guanyarà per part dels
agents proteccionistes d'aquest territori emblemàtic de la nostra
comunitat, però la resistència és grossa, les forces
contradictòries que hi ha al si del partit majoritari són molt
importants i, per tant, simplement s'ha d'estar vigilants, s'han de
continuar presentant iniciatives d'aquestes característiques i s'ha
de mantenir la mobilització social i la mobilització política i la
tensió informativa al voltant d'un tema tan fonamental com
aquest. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Vicent Tur. 

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vint anys després, malgrat
alguns discursos que es puguin sentir en aquests moments,
el poble d'Eivissa i Formentera du vint anys de lluita per ses
Salines i si durant aquests vint anys hem aconseguit,
almanco, mantenir-les intactes, hem de tenir l'esperança que
l'objectiu al final s'aconseguirà però, evidentment, no ens
podem demorar perquè cada dia que passa es deteriora cada
vegada més aquesta zona i la protecció, el dia que
s'aconsegueixi, pot no tenir l'interès que hauria tengut si
s'hagués fet en el seu moment.

Per això nosaltres donarem suport a aquesta proposta
perquè, entre altres coses, insta a prendre mesures en un
termini de temps curt i, per tant, urgeix el Govern a prendre
aquestes mesures però, sobretot, perquè diu en el primer
punt que s'han de prendre mesures de protecció efectiva.
Vull recordar en aquest moment que si parlam de protecció
efectiva, pel que fa a la paraula, a l'expressió, al contingut
de l'expressió "protecció", des del punt de vista jurídic
aquesta protecció ja la tenen, estan protegides per una llei
que les declara reserva natural, i una altra cosa és
l'efectivitat d'aquesta llei que, evidentment, com que no
s'aplica, aquesta protecció avui per avui és poc efectiva i, si
no s'aplica, serveix de poc que hi hagi una figura legal que
les protegeix perquè mentre no s'aplica es permet que aquest
espai es vagi deteriorant d'una manera reiterada. 

Per tant, atenent l'expressió "protecció efectiva",
entenem nosaltres que allò primer que s'hauria de fer en
aquests moments i entre altres coses perquè està plenament
vigent, malgrat els recursos que tengui i del que digui el dia
de demà el Tribunal Constitucional, allò que s'ha de fer si
estam per una protecció efectiva de ses Salines d'Eivissa i
Formentera és aplicar la Llei de Reserva natural; això vol
dir instar a nomenar el director, nomenar el patronat,
elaborar i aprovar el pla d'usos i gestió, prendre les
actuacions necessàries de vigilància i gestió, i això vol dir,
per damunt de tot, voluntat política, que fins avui hem
comprovat que no hi és per part del partit que governa les
dues institucions que estan més implicades en aquesta
gestió, el Govern de l'Estat i el Govern balear, i vol dir, a
més de voluntat política, destinar-hi mitjans i recursos i, en
aquest objectiu, en aquesta tasca de destinar-hi mitjans i
recursos, s'hi han d'implicar el Govern de l'Estat i el Govern
balear. Per tant, si estam per la protecció efectiva, repetesc,
la protecció jurídica la tenen, la protecció efectiva seria, en
aquests moments, aplicar la Llei que les declara reserva
natural. 
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Però, en qualsevol cas, nosaltres tampoc no volem fer
qüestió del fet que no hi pugui haver altres figures de protecció
que són igual de bones, no vull dir millors, jo crec que una de
les figures legals que dóna un major grau de protecció és la
figura de reserva natural que és la que tenen actualment i
difícilment es podrà superar aquest grau de protecció el dia de
demà si se substitueix aquesta figura per una altra, però tampoc
no en volem fer qüestió, i és veritat que hi ha altres figures;
nosaltres insistiríem en el fet que siguin figures de la Llei 4/89,
vol dir que tenguin protecció urbanística i, a la vegada, gestió
de l'espai; si no és així seria un retrocés important i des del
Grup Socialista no podem admetre retrocessos en la protecció
de ses Salines. Però, en qualsevol cas, si el dia de demà s'ha
d'optar per unes altres figures que no siguin la de reserva
natural estam completament d'acord amb les condicions que
proposa el grup proposant d'aquesta proposició no de llei, que
en cap cas es rebaixi el grau de protecció, tant pel que fa als
límits físics de l'espai com a les garanties jurídiques que dóna,
avui per avui, la Llei de Reserva natural i, sobretot, estam
completament d'acord i ens preocupa que no es faci així el dia
de demà, en el fet que es faci amb els mecanismes o assegurant,
tal com diu la proposta, els mecanismes de participació pública
tant en el procés d'aprovació definitiva de la norma com en la
gestió futura d'aquesta possible nova norma.

Per tant, donarem suport a la proposta i insistim en el fet que
la protecció efectiva, avui per avui, és l'aplicació de la llei i, per
tant, allò correcte seria instar perquè s'apliqui aquesta llei i que
si el dia de demà fos substituïda aquesta llei per una altra que
es faci amb totes les garanties de no admetre cap tipus de
retrocés respecte de la protecció que tenen, avui per avui, ses
Salines d'Eivissa i Formentera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El tema de ses Salines d'Eivissa i
Formentera ens arriba una vegada més a aquest parlament, però
en aquesta ocasió té un aspecte ben diferent, ja que es produeix
el debat amb posterioritat a la data d'aprovació, pel Ple del
Parlament, d'una proposta del Grup Popular en la qual es
demanava explícitament la creació d'un parc natural a la zona
de ses Salines. 

I ja passant directament a allò que són cadascun dels
punts de la Proposició no de llei hem de dir que en el primer
punt no votarem a favor ja que per part del nostre grup, com
he dit abans, es va presentar en el Plenari la proposta de
resolució similar als criteris del Pla Territorial parcial, en la
qual es definia que aquesta zona de ses Salines d'Eivissa i
Formentera havia de ser declarada parc natural segons la
Llei 4/89. Si bé no es definia, en aquesta proposta nostra, el
termini de temps amb què s'havia de portar a terme, la
voluntat tant del Govern com del Grup Popular és poder-ho
dur endavant el més aviat possible i em consta que, de fet,
ja s'hi treballa i bastant seriosament.

Quant als punts números 2 i 3 no hi votarem a favor ja
que, tal com estan redactat, suposaria acceptar com a bona
la Llei de Reserva natural actual, que actualment està en
vigor, però que hem recorregut des del Parlament i també
des del Govern, i creim que, si bé té parts acceptables, altres
no ho són tant, com és per exemple el cas dels límits, que
estan molt mal definits, i al nostre entendre, acceptar aquest
punt podria obligar-nos, d'alguna manera, a mantenir els
actuals límits, per exemple, si bé això no vol dir que hagi de
ser una superfície més reduïda aquella que s'hagi de
protegir, sinó que s'estudiarà cada zona en funció de les
seves característiques mediambientals.

Quant al punt número 4 sí que votarem a favor, perquè
la declaració de parc natural tal com hem proposat des del
nostre grup ha de dur implicats, forçosament, els
mecanismes necessaris per tal que els espais protegits
mitjançant aquesta figura es puguin mantenir com cal i, per
tant, ens sembla correcte, tal com diu la proposta, que les
mesures de protecció implicaran actuacions de vigilància,
gestió, etc. Així mateix, i pel que fa al punt número 5,
també votarem a favor perquè el tema de ses Salines
d'Eivissa i Formentera preocupa una part molt important
dels ciutadans de les nostres illes i, per tant, tots tenen dret
si més no a conèixer el seu contingut i poder aportar-hi les
seves iniciatives abans que es produeixi la seva aprovació.
També quant a la gestió és important la creació d'un òrgan
múltiple on hi tenguin cabuda els diferents sectors de la
societat pitiüsa i balear. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair als
distints grups el suport que han donat a la nostra proposició,
fins i tot al Partit Popular, que li vull agrair el suport a les dues
cinquenes parts; hi havia un temps que quan presentàvem coses
de ses Salines se n'anaven talment com havien vengut; ara, com
a mínim, sembla que anam donant passetes i, com a mínim,
aquests punts 4 i 5 que nosaltres valoram positivament que
s'hagin admès i que, per tant, avui surti aprovada una cosa un
poc més definida del que ha anat sortint en aquesta cambra.

Lamentam, això no obstant, la manca de suport als tres
primers punts perquè creim que ens crea un altre element
sempre de dubte i d'escepticisme respecte d'aquesta protecció
que confiam que quedin aviat esvaïts amb la norma que declari
el Govern. La primera, evidentment, és el temps; en aquest
primer punt aquest termini de tres mesos era una primera
mesura perquè sabem que els criteris del Pla Territorial parcial
obliguen a fer un PTP que serà una discussió llarga; si aquesta
protecció, aquesta declaració del parc natural, ha de venir a
través del PTP ens allargam molt en el temps; després ve el Pla
d'Ordenació de recursos o el Pla d'usos del parc, etc., que ens
pot ajornar excessivament. Ens hagués agradat veure més un
timing, si no havia de ser tres mesos que ens diguessin quin era
aquell que des del Grup Popular es considerava l'adequat, però
tenint un calendari la veritat és que a l'hora de fer-ne un
seguiment, de fer-ne un control, ens resultava a tots més
còmode i ens donava major credibilitat a les propostes del
Govern, des del moment que les hem vist canviar tant en poc o
en molt de temps, molt de temps amb el no, molt poc temps,
encara, amb el sí per a una figura de protecció com perquè la
vegem. De tota manera, tant de bo que sigui així, que ràpid i
aviat es veurà publicada a qualque butlletí i serà el moment, en
tot cas, de dir que no calia aprovar aquest primer punt. Entenem
que si tanmateix en un termini curt feia comptes aprovar-se,
tant de bo que s'hagués aprovat dins aquest primer punt.

Respecte dels punts segon i tercer, també una nota
d'excepticisme, i insistesc que voldríem que s'esvaís, però quan
es va fer la defensa del recurs d'inconstitucionalitat vull
recordar que es va fer bàsicament, el 95% de la intervenció,
diria jo, i de l'argumentació, era per motius d'autonomisme, de
zel de la competència, però no del qüestionament del fons. Per
tant, aquí, ara, quan nosaltres donam l'oportunitat perquè, sense
qüestionar la competència, sense haver d'admetre, per tant, que
s'hagi de fer a través de la Llei de Reserva natural de l'Estat
espanyol, del Congrés dels Diputats, sinó que sigui a través
d'una norma, d'una figura creada, també creim que a l'empar -
estam totalment d'acord- de la Llei 4/89, però creada des del
Govern, des de les Illes Balears, allò que ens crea sospites,
diguem-ne, és veure que no hi ha consonància quant allò que és
el territori que s'ha de protegir i quant a quin és l'abast d'aquesta
protecció. Creim que hi hauria d'haver un consens quant al fet
que no s'ha de rebaixar ni el territori, ni la protecció de la Llei
de Reserva natural i que, en tot cas, allò que ha de cercar el
Govern és la manera de protegir des d'aquí aquest espai.

Per altra banda també vull tornar a insistir en
congratular-nos perquè s'aprovi el punt quart, quant al fet
que les mesures de protecció les ha de dictar el Govern, (...)
vigilància i gestió. Jo insistiria, ja que aquests tres mesos
han caigut, que ha de ser des d'ara mateix, perquè allò que
no voldríem, i demanaria a la portaveu del Partit Popular
que ens doni, com a mínim, tranquil•litat en aquest punt,
que no hi haurà ajornament, no hi haurà la coartada que
mentre no hi ha una sentència mentre no és ni la protecció
de Madrid, ni la protecció del Govern, cap de les dues es
posarà en marxa. Nosaltres creim que això és el que no pot
succeir; del que es tracta és de posar ja mesures de protecció
efectives i, en tot cas, ja sigui convencionalment entre
ambdues institucions, ja sigui provisionalment una de les
dues que ho faci a l'espera de quina sigui la solució
definitiva, però creim que s'han d'implementar des d'ara
mateix i així volem entendre que s'aprova aquest punt quart.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica? Sí,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo només li voldria dir al Sr.
Portaveu del Grup Nacionalista-PSM que en doni un marge
de confiança i que tengui en compte que fa una setmana,
dues setmanes que hem aprovat això en el Ple; idò si d'aquí
a tres mesos o en un termini de temps que sigui més o
manco acceptable no veuen respostes positives per part del
Govern en aquest sentit, que tornin a presentar aquest punt
de la proposició no de llei.

Quant al tema dels límits i les característiques que ha de
tenir la nova llei de parc natural han de ser, com a mínim,
els que hi ha actualment en la Llei de Reserva natural, jo
crec que si l'hem de fer igual idò ja podem deixar la que hi
ha, i si no m'equivoc fins i tot el seu grup va votar a favor
quan es va fer el recurs d'inconstitucionalitat. Es tracta de
fer una llei que sigui protectora, que els límits s'estudiaran,
com he dit abans, ja segons les seves característiques
mediambientals i, bé, jo crec que si hem votat un punt a on
diu que tots podem col•laborar d'alguna manera en el que ha
de ser aquesta llei, idò llavors hi tendrem també a dir. 

Res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 
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Passarem, idò, a la votació del text de la Proposició no de
llei i, en primer lloc, votaríem els punts 1, 2 i 3 perquè, per allò
que han dit els distints portaveus, interpret que aquí hi haurà un
sentit de vot, i després votaríem els punts 4 i 5. Des de la Mesa
d'aquesta comissió volem fer constar que a l'hora de votar els
punts 4 i 5 hauríem d'afegir un text, perquè si només queden
aprovats els punts 4 i 5 no té sentit, aquesta proposició no de
llei, i hauríem d'afegir el fet que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern balear a..., i aquí afegir els punts 4 i 5.

Passarem, doncs, a votar els punts 1, 2 i 3 d'aquesta
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha. 

Sr. Lletrat, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Amb la qual cosa aquests tres primers punts de la Proposició
no de llei quedarien rebutjats.

Passam a votar, idò, els punts números 4 i 5 de la Proposició
no de llei tenint en compte que s'inclou davant els dos punts "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a...", i aquí
hi afegiríem els punts 4 i 5.

Vots a favor?

Crec que s'aproven per unanimitat els punts 4 i 5 d'aquesta
proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 1678/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció de
camins públics i itineraris d'interès general de les Illes Balears.

A continuació passarem al debat de la segona proposició no
de llei que és la número de registre 1678/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció de
camins públics i itineraris d'interès general de les Illes Balears.
Per defensar la Proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Alorda del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Discutíem, avui dematí, el
Projecte de llei del sòl rústic i un dels temes en què més
hem coincidit tots els portaveus ha estat que els canvis
socials i econòmics, la terciarització de l'economia i, en
general, el canvi d'usos residencials i turístics a les Illes
Balears, han produït grans canvis sobre els usos tradicionals
que hi havia sobre el territori. Això ha tengut una gran
influència sobre el sòl rústic que, de tenir un ús
fonamentalment agrícola ha passat, en gran mesura, a una
gran pressió com a espai de lleure i aquesta circumstància
específica, juntament amb uns hàbits de tancar absolutament
totes les finques des d'hàbits urbanites i perquè hi ha un
interès de lleure específic dins el sòl rural, ha creat
problemes a l'hora d'establir quina és la xarxa viària, quins
són els drets de pas pels camins tradicionals i els itineraris
d'interès.

Més especialment també és vera que no hi ha hagut gaire
cura per part de les administracions locals sobre
l'acreditació de la titularitat d'aquesta important xarxa
viària, en part perquè no hi havia hagut aquesta dificultat,
aquesta pressió i, per tant, moltes vegades no consten en
inventaris públics o no figuren en els planejaments
adequadament dibuixades o aclarides quines són les
titularitats i els drets de pas que existeixen sobre aquesta
xarxa. Allò que s'havia regulat tranquil•lament,
pacíficament, per usos consuetudinaris es trenca i creim que
és important que en aquesta situació comparegui el
Parlament per regular els usos públics i per garantir els drets
tant dels propietaris com, sobretot, dels ciutadans que hi
vulguin transcórrer. Hem de recordar que hi ha camins
rurals molt importants, amb una gran densitat, a les Illes
Balears, i itineraris d'un especial interès. Basti dir el camí de
cavalls de Menorca o tots els itineraris de la serra de
Tramuntana a l'illa de Mallorca que tenen, a més, un
específic interès de caràcter turístic, de caràcter cultural,
patrimonial, etc. 

És per això que el nostre grup presenta aquesta
proposició no de llei, per instar el Govern perquè redacti un
projecte de llei. Creim que és millor la instància
governamental per redactar el projecte de llei, donam un
termini de tres mesos, sobre camins i itineraris d'interès
general de les Illes Balears. A la Proposició es fan una sèrie
de punts, una mena de guió orientador d'allò que hauria de
tractar aquesta llei. D'entrada, les tipologies i les
característiques del sistema viari objecte de la llei; hi ha,
evidentment, moltes diferències entre els camins que
comuniquin dos nuclis de població, aquells que són d'interès
excursionista, camins simplement d'accés a finques
públiques, servituds privades, aquelles en què han de quedar
garantits per anar a béns demanials -platges, costes- aquells
que han de tenir una especial protecció pels seus valors
naturals i paisatgístics o pels seus valors patrimonials i
etnològics, etc. Caldria garantir o regular els usos que es
puguin desenvolupar damunt aquests camins, regular la
preservació del lliure trànsit de vianants i d'altres, sempre
que així ho permetin els usos autoritzats, l'equilibri entre la
defensa del medi natural i l'accessibilitat dels camins, un
equilibri sempre difícil, sobretot en itineraris
mediambientals, més fàcil quant als camins rurals, una
preservació dels elements d'interès, la regulació de les
visites guiades de caràcter turístic, etc. 
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La llei considerarà d'interès general, itineraris d'interès
general amb independència de la seva titularitat, i, en aquest
sentit, no compartim aquella idea que els itineraris han de ser
els de caràcter públic, que és una esmena que es va produir en
el Pla Territorial parcial de la serra de Tramuntana, sinó
qualsevol sigui la seva titularitat, si tenen un interès social
fonamentat en el fet que és una via pública de comunicació
tradicional, si és una ruta agropecuària, per exemple les vies
pecuàries, si és una ruta excursionista, una ruta tradicional de
peregrinació, etc., són una sèrie d'itineraris que s'ha de garantir
el trànsit de vianants.

Allà a on l'itinerari no transcorri per un camí públic i hi hagi
impediments de pas és especialment important que aquesta llei
prevegi la constitució de servituds legals, especialment, per
exemple, per accedir a zones de domini públic. La llei també
hauria de regular l'abast competencial de les distintes
institucions públiques i garantir la suficiència financera perquè
aquesta competència que s'atribueixi o que s'aclareixi pugui ser
exercida realment.

L'administració també ha de vetllar per la protecció i
conservació dels itineraris i molt especialment dels seus valors
constructius, mediambientals i paisatgístics. En aquest sentit
s'han d'implementar mesures de protecció, vigilància i
conservació dels camins i itineraris objecte de la llei
independentment de la seva propietat. La llei també ha de
regular les conseqüències indemnitzadores, si calen. 

Sigui com sigui, creim que aquesta llei en aquests moments
és especialment necessària a les Illes Balears, la Llei del Sòl
rústic gairebé no hi ha entrat, tot i la rellevància i els distints
col•lectius que es mouen en aquest sentit i les dificultats que
tots coneixem; creim que hi ha una gran pressió en els camins
rurals del Pla, a totes les illes, per accedir a finques rústiques
que en aquest moment són finques residencials i que, fins i tot,
hem d'aclarir si tot s'ha d'asfaltar, si tots els camins s'ha
d'ampliar i han d'arribar a tenir 6, 7, 8 metres, si volem fer
realment una xarxa terciària important o si determinats carrils
o determinades vies senzillament s'han de preservar i han de
tenir unes tipologies específiques, i no precisament aquestes
vies de circulació rodada. Hi ha unes peculiaritats de
problemàtiques i polèmiques amb els camins de muntanya, amb
les accessos a platges, etc., que creim que només una llei podrà
garantir la seguretat jurídica de, per una banda, satisfer o aclarir
els drets que tenen els propietaris i, sobretot, els drets que han
de tenir i que s'han de garantir a tots els possibles usuaris.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que és oportuna aquesta
iniciativa perquè hi ha gran costum, a les nostres illes,
tradició excursionista, tradició d'utilitzar els camins rurals,
les vies que tradicionalment han servit per conèixer els
nostres espais naturals, el nostre espai rural, i és cert que en
els darrers anys molts d'aquests sectors excursionistes, etc.,
es troben cada vegada més amb problemes de pas, amb
propietats privades que a vegades, sense encomanar-se a
ningú, barren el pas de manera no sempre clarament lícita
a aquests excursionistes i a aquesta gent que tenen, jo crec,
uns drets històrics, i crec que aquesta iniciativa que presenta
el Grup del PSM, que pretén ordenar, regular i conservar
aquests camins, aquests itineraris, crec que és bastant
encertada. 

A més, d'alguna manera, aquest guió d'elements que
hauria de contemplar aquesta llei crec que és un guió
bastant complet que garantiria, d'alguna manera, aquest dret
que tenim tots els ciutadans a poder passejar tranquil•lament
per aquells llocs, per aquelles vies que tradicionalment han
estat objecte de pas per a tots els ciutadans i, a la vegada,
aclarir quins són els drets i fins a on pot arribar un propietari
privat en el seu ús, la seva facultat com a propietari. Per tant
crec que és molt encertada i per això el Grup Mixt li donarà
suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el diputat
Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com
s'exposa en aquesta proposició, en els camins rurals i
tradicionals de les nostres illes s'ha produït un canvi d'ús
respecte a allò que havia estat l'ús secular de comunicació
lligada a l'explotació agrícola i a la comunicació de nuclis
o cases de caràcter rural a la nostra comunitat. És un canvi
d'ús creixent i que es produeix amb una creixent intensitat
com pràcticament totes les transformacions de caràcter
socioeconòmic que la nostra comunitat ha conegut en els
darrers decennis. 

Això, naturalment, ve determinat per la presència
massiva del turisme, per canvis no només de titularitat de
les finques, sinó des de la perspectiva des de la qual s'enfoca
la propietat d'aquestes finques i la seva utilització per part
dels propietaris, i tot plegat amenaça i produeix, de fet, una
certa conflictivitat de caràcter social, encara latent, encara
no excessivament preocupant, però davant la qual jo crec i
Esquerra Unida considera que seria molt important que
l'administració i molt concretament l'administració
autonòmica, que és aquella que té més competències per
regular aquesta matèria i més capacitat per regular-la, idò
prengués posició; conflictivitat social i no només
conflictivitat social, sinó amenaça de valors de caràcter
patrimonial i de caràcter mediambiental en funció,
precisament, d'una intensitat en els usos d'aquesta xarxa
viària, per dir-ho així, o d'aquests camins rurals que,
evidentment, mai no havien conegut al llarg de la seva
història.
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En aquest sentit pensam que és convenient que la figura a
implementar sigui una llei redactada pel Govern tal com aquí
es proposa i que, efectivament, sigui una llei que determini, que
configuri i que caracteritzi el que seria la xarxa d'itineraris
d'interès general de la nostra comunitat autònoma, que
independentment, evidentment, tal com s'expressa en el punt
1.2, i això sortia en un dels criteris dels plans territorials que es
varen plantejar en aquest parlament, efectivament
independentment de la seva titularitat, lògicament, si només ens
dedicam a regular els camins rurals que siguin de titularitat
municipal, simplement, no arreglarem el problema, ni
complirem l'objectiu de preservar els valors patrimonials i
naturals, ni estarem, de fet, col•lapsant o intentant estroncar
aquesta creixent conflictivitat entre ciutadans que es deriva
d'aquests usos que, precisament, es fa més palesa en els camins
de titularitat particular. 

Per tant, efectivament, regular-la per llei, regular-la amb
independència de la seva titularitat i, naturalment, aclarint, tal
i com s'expressa a la Proposició no de llei, les competències de
les diferents institucions en aquesta matèria. Per tant, ens
sembla una iniciativa oportuna, que respon a una realitat social
efectivament palesa i que es farà cada vegada més evident la
necessitat d'intervenció per part de l'administració en aquesta
matèria i, en aquest sentit, donarem suport a la proposició del
Grup Parlamentari Nacionalista. Gràcies.

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. Donarem suport a aquesta
proposició no de llei per dos motius fonamentals; primer,
perquè quan existeixen conflictes entre drets públics avalats per
la tradició, per drets reconeguts a nivell jurídic o per interès
general enfront dels drets privats, creim que és important
l'actuació de l'administració a favor dels interessos generals. A
partir d'aquí és la primera justificació que obliga l'administració
i aquest parlament a legislar a favor de l'interès general i, per
tant, d'arbitrar els mecanismes necessaris perquè aquesta
confluència d'interessos públics i interessos privats tenguin una
correcta solució a favor dels segons.

En segon lloc, també creim que és important, avui més
que mai, avalar aquesta proposició no de llei perquè estam,
alhora, impulsant un projecte, està el Govern d'aquesta
comunitat autònoma impulsant un projecte de privatització
de tot el que és el nostre camp; el projecte que avui hem
debatut d'acceptació a tràmit de la Llei de Sòl rústic, que
pràcticament impulsa el que és la privatització del camp, el
que és la parcel•lació del camp i el que és traslladar usos
urbans a allò que és el camp farà que aquests problemes de
privatització del que són els solars sigui cada vegada més
grans i, per tant, davant aquesta actuació del Govern de la
Comunitat Autònoma que impulsa a través d'altres lleis com
aquest projecte de llei del sòl rústic de les nostres illes,
obliga més que mai a salvaguardar els drets de pas d'allò
que han estat sempre les tradicions i els drets dels ciutadans
d'aquestes illes.

Existeixen, a més, per avalar aquesta proposició no de
llei, prou antecedents fins i tot aprovats amb els vots
afirmatius del Partit Popular. La Llei de les Carrerades
reials de l'Estat és un precedent important de reconeixement
de drets que la tradició havia imposat de dret de pas públic
i, a partir d'aquí, la regulació, la conservació, els usos i com
accedir a aquest trànsit públic; per tant, existeixen
antecedents aprovats per tots els grups polítics, evidentment
en àmbits molt més amples que els de les nostres illes, que
demostren que quan no existeixen pressions particulars
perquè això no sigui així, el Partit Popular és capaç de
raonar d'una manera bastant més freda i, per tant, reconèixer
drets existents.

Demanaríem que aquí el Partit Popular fos capaç de fer
aquesta abstracció del que són els drets privats i a qui
afecten en cadascun dels casos i fossin capaços de dur
endavant un projecte de llei que garantís el dret dels
ciutadans d'aquestes illes, un dret que han tingut els nostres
avantpassats, que tenim nosaltres per tradició i que, per tant,
aquest interès general sigui avalat per aquestes institucions
i en aquest parlament es pogués aprovar una llei que
vertaderament donàs garanties de trànsit públic a molts de
camins d'interès general i que, alhora, arribàs i plantejàs un
acord amb els propietaris dels terrenys per on discorren. Per
tant, creim que en aquest moment que el Govern -repetesc-
d'aquesta comunitat autònoma impulsa, per altra banda,
totes les mesures possibles de privatització del nostre camp,
fos capaç d'entendre els drets dels ciutadans d'aquestes illes
i que, alhora, donàs pas a l'acceptació d'auqesta proposició
no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sra. Presidenta. El Grupo Parlamentario Popular,
ante la Proposición no de ley sobre protección de caminos
públicos e itinerarios de interés general de las Baleares, votará
en contra debido a diferentes motivos. En primer lugar porque
las propuestas de dicha proposición no de ley ya están
contempladas en los diferentes instrumentos que está
elaborando, ya ha elaborado, la Conselleria de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, es decir, el Gobierno balear. En
segundo lugar, y en este sentido, cabe reseñar que en el libro
"Hipótesis del modelo territorial" se presentaron
sintetizadamente las diversas estrategias planteadas, las cuales
suponen unas medidas de actuación previstas en la fase inicial
dentro del marco de las directrices de ordenación del territorio
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Los instrumentos de ordenación del territorio, planes
territoriales parciales y nuevas figuras de dinamización como
los programas de recuperación paisajística, posibilitarán el
desarrollo de actuaciones generales y de acciones concretas de
recuperación y protección de los caminos e itinerarios públicos
que conforman la red viaria de nuestras islas.  También se
potenciarán, junto a los programas de recuperación paisajística,
las redes de rutas paisajísticas y culturales. Por otro lado, el
Plan Territorial parcial de Mallorca tendrá previsto una serie de
medidas de protección de caminos así como su catalogación e
inventario. Asimismo, los criterios presentados en este
parlamento en relación a la serra de Tramuntana, el Raiguer,
Menorca, Ibiza y Formentera, también incluyen medidas para
garantizar la protección de estos caminos.

Por todo lo anteriormente expuesto, no nos parece apropiado
aprobar dicha proposición no de ley. Muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula
el diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serà un torn de rèplica desolat,
perquè confiava que era tan oportuna i adequada, pensàvem,
aquesta proposició no de llei, que l'hauríem endevinada i
s'aprovaria per unanimitat. 

En primer lloc agrairé als grups que han vist que era
escaient i adient en aquest moment i amb aquest abast una llei
de camins rural, o de camins i itineraris d'interès general i, en
tot cas, rebatré molt breument el portaveu del Partit Popular.
D'entrada hi ha una polèmica important, preocupant, entenem
nosaltres, dins el sòl rústic; hi ha -nosaltres teníem llistes només
a l'illa de Mallorca- una trentena de camins tancats, alguns amb
problemes ocasionals, d'altres amb el pas restringit, que
determinats caps de setmana es tanquen, altres s'obrin, altres es
fan pagant, altres fora pagar, i la veritat creim que no queda
avui, ni amb llicències ni amb una intervenció decidida de
l'administració, garantida la seguretat ni la tranquil•litat de
l'accés com, per altra banda, tampoc no hi ha reacció davant els
actes vandàlics que també succeeixen dins determinats camins.

Se'ns parla de les hipòtesis, -per cert que no ens
pensàvem que com a argumentació jurídica s'arribassin a
argumentar les hipòtesis, però vaja- que unes hipòtesis
diuen que s'haurien d'emprendre mesures; certament; aposta
nosaltres, com que hem llegit, també, aquest document de
les hipòtesis, pensam que una de les mesures ha de tenir, per
un instrument que jeràrquicament hauria de ser una llei i no
un pla perquè afecta drets de tercers, perquè afecta el dret de
la propietat i que, per tant, és un tema prou delicat com
perquè s'estableixi amb un instrument legal i no de normes
reglamentàries, i creim que també, per altra banda, ha de ser
de tot l'abast de les Illes Balears.

A través dels plans territorials parcials que estam,
efectivament, esquarterant les illes, hi ha, en el cas de les
Pitiüses i en el cas de Menorca s'ha aconseguit un pla
territorial parcial de tota l'illa que, com dic, crec que
jeràrquicament no pot resoldre els problemes totalment,
com a mínim tota la riquesa dels problemes dels camins que
aquí plantejam, però que en el cas de Mallorca és
especialment greu perquè hi ha camins, el camí dels Presos
de Manacor, o el camí del Jai, camí de son Real de Santa
Margalida, etc., tota una sèrie de camins que ara no els
nomenarem tots, que estan fora del que són aquests plans
territorials parcials. El fet mateix de no tenir una visió
íntegra de l'illa de Mallorca i pretendre resoldre el problema
dels camins a través d'instruments territorials creim que
podrà deixar llacunes que, tant per rang jeràrquic com per la
visió que ha de tenir una norma d'aquestes característiques,
és més pròpia d'una llei de tot l'abast territorial de les Illes
Balears que no de plans territorials parcials que, en tot cas,
han de fer regulacions de detall.

És per això que creim que s'equivoca el Partit Popular si
no vol mirar de regular, en aquests moments, unes vies que
són problemàtiques en aquests moments per als ajuntaments
per saber la titularitat, per tenir financerament capacitat per
mantenir-les adequadament i, fins i tot, per treure'ls el suc
a nivell d'atractiu turístic i excursionista i que aquesta
reflexió de caràcter general i aquest garantir els drets de tots
els ciutadans de poder accedir a platges, de poder accedir als
cims de les muntanyes i de poder passejar especialment pels
paisatges d'interès, creim que és un mal favor que ens fa el
Partit Popular negant-se a fer aquesta llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té
la paraula el diputat Sr. Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sra. Presidenta. En principio quiero comentar que,
aunque no sean leyes, los planes territoriales parciales tienen
rango de ley por la obligación que ellos conllevan. También
tengo que decir que el Gobierno balear estoy convencido que
atenderá la libre circulación, el uso público y derecho de paso
en los casos de caminos de titularidad pública o (...) de paso
legalmente registradas, pero también protegerá el derecho a la
propiedad privada como marca el artículo 33 de la Constitución
Española y el Código Civil. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a continuació a la votació del text d'aquesta
proposició no de llei, número 1678/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta, el resultat de la votació ha estat: vots a
favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada aquesta
proposició no de llei.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 1921/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ponència per
estudiar la possible redacció d'una llei de sòl de les Illes
Balears.

I finalment debatrem la tercera i darrera proposició no de
llei de l'ordre del dia, que és la número 1921/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ponència per
estudiar la possible redacció d'una llei de sòl de les Illes
Balears. Per defensar la proposició no de llei té la paraula el
diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició respon al buit
legal que s'ha produït amb la sentència de dia 8 de març del
Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional la Llei
del Sòl de 25 de juliol del 1990 i el text refós de l'any 92. Set
anys després de la impugnació, efectivament, el Tribunal
Constitucional dóna raó, en gran part, a les comunitats que
varen imposar el recurs, una d'elles, posteriorment sobre el text
refós, el Govern balear, i reconeix que l'Estat s'havia excedit
amb escreix dels seus títols competencials, perquè les seves
competències no tenien cabuda com a ordenació del territori
d'urbanisme, que són exclusives, amb la terminologia de
l'Estatut, de les comunitats autònomes. 

Ara bé, precisament aquest reconeixement del fet que
l'Estat s'havia excedit ens ha tornat a enviar cap a unes lleis
preconstitucionals, la llei del 76, un reial decret-llei, també,
de l'any 81, etc., una sèrie de normes que consideram, des
del nostre grup, que poden provocar una certa inseguretat
jurídica. 

Per altra banda, caldria en aquests moments aprofitar el
reconeixement que ha fet el Tribunal Constitucional de la
competència originària i exclusiva de les comunitats
autònomes per regular, precisament, per exercir aquesta
competència i regular una llei del sòl de les Illes Balears. El
conseller dimissionari o, com a mínim, que ja s'acomiada
des de la tribuna del Parlament, s'ha compromès, en
distintes ocasions, a redactar i presentar-nos un projecte de
llei del sòl balear, però també és un altre d'aquests
compromisos que es va ajornant i que consideram que en
aquest moment és prou important.

De tota manera, aquests darrers temps, o després
d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional l'argument
que utilitza el Govern i que utilitza el Partit Popular és
quedar a l'espera d'una llei estatal. Consideram que torna a
ser un parany; tornam a acceptar, des de les Illes Balears,
que l'Estat ens ha de fer una llei bàsica, una llei marc per
emmarcar, per dir-nos fins a on pot arribar la competència
autonòmica. Des del nostre grup això és un plantejament
falaç i que convé llevar ben aviat. De fet, aquesta era
l'argumentació bàsica contra una proposició presentada pel
Grup Socialista de presentar-nos, de fer un recurs
d'inconstitucionalitat contra la llei del Partit Popular, la Llei
7/97 sobre mesures liberalitzadores de sòl. 

Creim que no podem estar esperant. Si l'Estat té
competències en matèria de dret de propietat, en matèria de
procediment, en expropiació forçosa i en altres matèries -
diguem-ne- perifèriques del que és l'ordenació del territori
i l'urbanisme, ja farà el seu cap envant que modifiqui les
lleis sectorials que facin referència a aquests sectors de
l'activitat, però no hem d'esperar de cap manera una llei del
sòl, perquè l'únic que té títols competencials en matèria
urbanística són les comunitats autònomes. És el Parlament
balear que ha d'aprovar una llei del sòl i, en tot cas, haurà de
respectar, o quedarà desplaçada aquesta llei del Parlament
balear per les normatives sectorials que aprovi l'Estat en
exercici de la seva competència.
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Amb aquesta proposició no de llei, allò que demanam és
crear una ponència parlamentària. Creim que la importància de
la matèria urbanística és per intentar assolir el màxim consens
entre les forces polítiques i, per tant, creim que hauria de ser en
una ponència parlamentària a on intentàssim posar-nos d'acord
per a la redacció d'una llei del sòl de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Des dels distints grups sé cert que hem
treballat, a partir de la sentència, en propostes i en lleis. Hi ha
altres comunitats que ja la tenen redactada i publicada i, per
tant, és relativament senzill intentar fer una norma que
respongui a les necessitats de les Illes Balears a partir dels
materials existents. Creim que ha de ser el més prest possible
i, per tant, hi ha aquí un termini per crear-la immediatament,
aquesta ponència parlamentària.

Aquest és el contingut de la nostra proposició no de llei i
confiam rebre el suport dels distints grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament aquesta sentència
a què fèiem referència del Tribunal Constitucional ha deixat
clar que les competències en ordenació del territori i urbanisme
són, bàsicament, de les comunitats autònomes i que, per tant, és
lògic que siguin elles que ordenin tot allò referent al sòl. 

És cert que en aquests moments hi ha un buit legal en tota
aquesta normativa que cal omplir i per això em sembla
adequada la proposta que fa el Grup Nacionalista-PSM de
posar-nos a fer feina en aquest tema per omplir aquest buit legal
que ara tenim i ser nosaltres, des d'aquí, la nostra comunitat
autònoma que ho hagi de fer i no esperar, una altra vegada, que
ho facin des de Madrid.

Per tant, aplaudim aquesta iniciativa de crear aquesta
ponència que comenci a fer feina en aquest tema i per això li
donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que, com han
expressat el Sr. Balanzat i el Sr. Alorda, això és una proposta
extraordinàriament sensata. De fet és la línia en la qual estan
embarcades la majoria de comunitats autònomes de l'Estat, és
a dir, que un cop que s'ha publicat aquesta sentència del
Tribunal Constitucional és evident quines són les nostres
competències, és evident que s'ha creat un buit legal i una
situació jurídicament complicada que convé tancar com més
aviat millor, és una greu irresponsabilitat mantenir una situació
que crea inseguretat jurídica tant a les autoritats urbanístiques
com als operadors urbanístics i, per tant, insistesc, allò que fa
la immensa majoria de les comunitats autònomes, aquelles que
ja no tenen una llei del sòl pròpia aprovada i promulgada, és
posar-se a fer feina tot d'una en aquesta qüestió.

Evidentment, esperar la llei estatal és senzillament
incongruent des del moment que una llei estatal del sòl
entrarà precisament, se suposa, per no incórrer una altra
vegada en inconstitucionalitat, entendrà d'aquelles matèries
precisament en les quals no ha d'entendre la comunitat
autònoma, bàsicament la regulació del dret de la propietat
i, per tant, no ens aclarirà res o molt poc referent a allò que
ha de ser el contingut de la nostra pròpia llei del sòl i
l'exercici de les nostres competències quant a urbanisme i
ordenació del territori. 

En aquest sentit, allò més adequat des del punt de vista
instrumental és constituir aquesta ponència, que sigui un
marc on els diferents grups parlamentaris puguin fer
aportacions i on es pugui formar una voluntat tan ampla
com sigui possible, que doni suport a aquesta llei del sòl,
perquè si no, lògicament, entrarem en una batalla
absolutament estèril de presentació de proposicions de llei
per part dels diferents grups en el proper període de
sessions; això és una situació cantada si no s'aprova la
constitució d'aquesta comissió, i una vegada més per l'únic
que servirà tot això és per deixar palesa la manca de
voluntat del Govern per governar, que bàsicament és
teòricament el seu primer deure, primer governar i després
intentar fer-ho el millor possible. Això de fer-ho el millor
possible és una cosa que uns governs arriben i altres no,
però la veritat és que aquest molt sovint es queda enrocat en
el primer, en el fet de governar, és a dir exercir les seves
responsabilitats i dur a terme les seves competències en les
matèries que li corresponen.

Per tant, en definitiva, i per no allargar la meva
intervenció, donarem suport a aquesta proposició no de llei,
i ens agradaria de bon de veres que aquesta ponència es
constituís, i que arribàssim al proper període de sessions
amb una homogeneïtat de criteris important per solucionar
aquesta important mancança en la regulació legal de
l'ordenació territorial i l'urbanisme que ha provocat aquesta
sentència del Tribunal Constitucional. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament aquesta sentència del Tribunal Constitucional de
dia 20 de març ha creat una situació nova en el marc urbanístic,
no perquè hagi posat en qüestió els instruments o mecanismes
urbanístics nous de la legislació de 1990, sinó perquè ha posat
en evidència uns excessos competencials per part de l'Estat
quant al que són aspectes bàsics d'aquesta legislació, i perquè
a més ha duit a la pràctica una nova doctrina, o una doctrina
que s'havia ja anunciat, però no tan clarament, a anteriors
sentències del Tribunal Constitucional, que és la doctrina
relativa a la legislació de caràcter supletori, que ha vingut a
deixar clar que l'Estat de cap manera no pot elaborar, encara
que les comunitats autònomes no exerceixin la seva potestat de
legislar en alguna matèria de la seva competència, l'Estat no pot
legislar supletòriament sobre aquestes matèries. I açò ha fet que
uns articles per raons d'un caràcter bàsic no emparat pel
Tribunal Constitucional, i per tant amb excés competencial, i
molts d'altres, moltíssims, pel seu caràcter supletori del text
refós, han deixat aquesta llei en una mínima expressió, que fa
efectivament necessari que les comunitats autònomes, ara ja sí
que sense cap tipus d'excusa, hagin d'afrontar una legislació
pròpia, un compendi, un codi propi en matèria del sòl i
d'urbanisme.

Per altra part em sembla que aquesta proposició no de llei
està redactada d'una forma realment confosa, perquè si el que
vol dir és que acordam elaborar conjuntament una llei del sòl de
tots els grups parlamentaris, amb una ponència conjunta, ho
hauria de dir directament, perquè ho diu d'una manera molt
complicada, ja que parla d'estudiar la problemàtica referida a la
possible redacció d'una llei, que si en el cas que hi hagués un
acord, etcètera. Per tant, crec que no és una redacció molt
directa, sinó més bé molt indirecta el que aquí es proposa. Però
és que jo sent discrepar amb el grup proposant i amb els que
han parlat amb anterioritat, sobre la conveniència d'elaborar
conjuntament aquesta llei entre tots els grups parlamentaris. Jo
crec que això és una matèria clarament del Govern. El Govern
és el que ha de proposar aquest projecte, això és una qüestió
bàsicament política, no estam tractant una qüestió institucional,
i a més la pràctica, el debat parlamentari, ens demostra que hi
ha unes discrepàncies profundes entre allò que el Govern del
Partit Popular pensa i el que pensam molts dels altres grups
parlamentaris. Ho hem vist avui mateix en el debat de la Llei
del sòl rústic, aquí on en una matèria que sembla que el discurs
coincideix, després els articulats divergeixen profundament del
que uns grups i uns altres voldríem. Ho hem vist clarament fa
molt poques setmanes, quan jo mateix he defensat la necessitat
d'un recurs al Tribunal Constitucional per la Llei 7/97, de
mesures liberalitzadores en matèria de sòl, que clarament és
inconstitucional, notòriament és inconstitucional, per la mateixa
raó que ho han estat les lleis del 90 i del 92 del Govern
socialista, amb la mateixa sentència en la mà, però que aquí no
es va voler fer un reconeixement explícit d'aquesta
inconstitucionalitat, i no es va voler per tant anar al Tribunal
Constitucional a defensar que aquesta és una matèria
competència del Parlament de les Illes Balears.

Igualment vàrem proposar en el mateix dia, fa poques
setmanes, una llei pont fàcil, senzilla, com han fet altres
comunitats autònomes de diferent color, per superar el
temps que ha de passar entre aquesta sentència del Tribunal
Constitucional, de dia 20 de març, i el dia que estigui
aprovada una llei del sòl molt més complexa, molt més
difícil d'elaborar, i per tant de molt més llarga tramitació
parlamentària, i per assegurar que els ajuntaments
continuassin rebent el 15% de l'aprofitament urbanístic, de
les actuacions que es fan en sòl urbà i en sòl urbanitzable,
i que a més es donés una garantia d'estabilitat als
planejaments urbanístics per als quals s'estableix el 15% de
cessió, o es mantengués la postura municipal amb aquells
recursos que puguin existir per part de particulars que han
duit al tribunal la cessió del 15%, i que ara els ajuntaments
es veuran desemparats, perquè la llei ja no els reconeix
aquesta cessió obligatòria del 15%, i ens vàrem trobar
també amb una posició contrària per part del Govern i del
Partit Popular. Per tant, jo veig que hi ha unes diferències
molt grosses, i que difícilment una ponència que elabori
conjuntament pot amb aquestes circumstàncies preveure un
resultat feliç. 

Per tant, jo crec que en aquest moment el que hem de fer
és esperar que el Govern compleixi la seva obligació
d'elaborar una llei del sòl. La veritat és que tremolam de
preocupació davant la possibilitat que efectivament ho faci,
perquè tots els exemples que he citat i totes les iniciatives
que ha duit endavant en aquesta matèria han estat objecte
d'une fortíssima discrepància polèmica, i per tant veim amb
preocupació que ara es vegi obligat a exercir una
competència de forma peremptòria en aquesta matèria. Però
esperam que ho faci, l'esperam parlamentàriament per
defensar punts de vista a favor del planejament urbanístic,
a favor de les cessions obligatòries, a favor dels
ajuntaments, per tant a favor de la socialització de les
plusvàlues urbanístiques, tal com diu la Constitució
Espanyola, i a favor d'una restricció urbanística des de la
pròpia legislació.

Per tant, des d'aquest punt de vista, no és que estem en
contra d'aquesta proposició, però no li donarem el suport,
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors. Vull fixar
la posició, i en aquest cas crec que després de la intervenció
del Sr. Triay la tenim bastant bona de fixar: El nostre grup
no donarà suport a aquesta proposta de crear una comissió
per tal d'estudiar aquesta possible redacció, tot i que
coincidim amb bona part dels arguments donats, que es
refereixen bàsicament a la necessitat de fer com més prest
possible, corrent, com deia algun diputat, aquesta nova llei
del sòl. Sense cap dubte aquest buit creat per la sentència
del Constitucional de dia 20 de març fa que s'hagi d'omplir
tan prest com sigui possible. Ara bé, nosaltres pensam que
el mecanisme de la iniciativa legislativa pot ser de dues
maneres, o via proposició de llei de qualsevol grup
parlamentari, o bé via projecte de llei del Govern. 
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Pensam que no és una qüestió de caire institucional com per
plantejar la necessitat de creació d'una ponència i dur endavant
una proposició de llei entre tots els grups polítics. A més,
d'intervencions hagudes no deduïm que aquesta ponència
pogués anar bé. En conseqüència el nostre grup creu que el que
correspon en aquesta qüestió és que el Govern presenti tan prest
com sigui possible el projecte de llei del sòl, és a dir que faci ús
de la necessitat de dur endavant aquest projecte de llei del sòl
com a iniciativa del Govern. El nostre grup no té previst
presentar cap proposició de llei en aquest sentit. Creim que el
fet d'esperar no que estiga aprovada i tramitada la Llei del sòl
al Congrés dels Diputats, sinó el fet que el Govern central
presentàs el projecte per tenir una mica d'indicis per allà on va,
ha estat una mesura de prudència, de cura, per part de la
Conselleria de Medi Ambient, que des del nostre punt de vista
és una actitud d'alabar. Ara. indubtablement, no creim que el
Govern hagi d'esperar que s'hagi tramitat tot el projecte de llei
al Congrés dels Diputats i al Senat, per tal de presentar aquí el
projecte de llei a nivell de la Comunitat Autònoma.

En conseqüència, jo crec que els motius són lògics. El
nostre grup espera en aquest cas el pertinent i corresponent
projecte de llei del Govern, i no veu -en base a afirmacions
fetes per altres grups parlamentaris, no veu en aquest moment
la predisposició o la possibilitat de constituir una ponència
conjunta, que des del nostre punt de vista podria fer fins i tot
que s'allargàs encara més la tramitació d'aquest projecte de llei,
i que la seva entrada en vigor quedàs ralentitzada d'una manera
més grossa, fins i tot, que amb la presentació d'un projecte de
llei.

En conseqüència, sense entrar en les qüestions de fons,
entrant merament en la qüestió de forma, que és el que es
proposa en la part que votarem d'aquesta proposició no de llei,
ens inclinam per projecte de llei del Govern, i allà hi haurà
l'oportú debat polític. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, té la paraula el
diputat Sr: Alorda, del Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport dels grups, i
mirar de reconduir, si és possible, el no suport dels grups que
s'han desmarcat. Des del nostre grup certament allò que ens
preocupa és que hi hagi aquesta llei del sòl de les Illes Balears,
que es regulin tots aquells mecanismes de socialització,
especialment de la plusvàlua, que crec que s'ha de coincidir
amb el que deia el Sr. Triay, que la sentència del Tribunal
Constitucional no qüestiona els mecanismes dissenyats, sinó
que allò que fa és pronunciar-se sobre la competència. Com que
la competència és autonòmica, crec que seria un error, de
prudència i de qualsevol mena, esperar una llei estatal. De fet,
ara mateix no es qüestiona que l'aprofitament susceptible
d'aprofitament privat, tant si ha de ser del 10 com si ha de ser
del 15, com si ha de ser una forquilla del 0 al 10, el poden
establir les comunitats autònomes. N'hi ha que ho han fet, i ara
es provocarà un debat respecte de si la llei de l'Estat deroga o
desplaça la normativa de les comunitats autònomes, que han
posat un percentatge per sobre del que ara faci la llei de l'Estat.

Creim que s'ha de ser batallador. Creim que aquesta
sentència del Tribunal Constitucional permet -tot i que dins
la frontera- ser molt reivindicatius en matèria urbanística, i
que les comunitats autònomes ho han de ser. No basta
esperar una nova llei del sòl i confiar que el Govern estatal,
o que en aquest cas el Congrés dels Diputats, serà més
respectuós. Creim que seria molt més idoni avançar-nos, fer
una llei de màxims, sense oblidar que fins i tot en dret de
propietat recordem que tenim competències en matèria de
civil, per Estatut i per Codi Civil, com a competències en el
dret propi de caràcter privat, i creim que aquestes s'han
d'exercir. Efectivament, el fet que l'Estat no pot crear
normes supletòries, farà que a part d'aquest buit legal,
d'inseguretat, que en aquest moment patim, totes les
normatives existents esdevenguin obsoletes i anacròniques
ben aviat. O la Comunitat Autònoma legisla, o tendrà una
normativa certament anacrònica i no adaptada al propi medi,

Per tant, si tots coincidim en aquesta diagnosi, i el
problema és senzillament que dins una ponència no és
instrumentalment el lloc adequat perquè es facin aquestes
propostes, no hi hauria cap inconvenient per part del grup
proposant perquè hi hagués alguna mena de transacció amb
què s'instàs el Govern a presentar un projecte de llei en tres
mesos. El que ens interessa és que sigui immediat, que sigui
ràpid aquest tipus d'actuació, perquè el que nosaltres patim
-i per això es va presentar aquesta proposta en aquest sentit-
és que el Govern incompleix sistemàticament tots els
compromisos que pren de presentar aquesta llei; i en aquest
moment això és urgent. Crèiem que la ponència podria ser
una caixa de ressonància dels debats que s'hi produïssen,
però també dels ajornaments que es fessen, des del moment
en què estigués constituïda i ens hi trobàssem. Però si
realment hi ha aquest compromís per part del Partit Popular,
que comprometran el seu govern a fer aquesta llei del sòl,
diguem-ne en aquest termini de tres mesos, jo crec que, si
és reglamentàriament oportú i escaient, ens aniria molt bé i
estaríem absolutament d'acord en reconduir la nostra
proposició cap aquí.

L'objectiu final és que hi hagi una llei del sòl de les Illes
Balears dins el proper període de sessions, o tan aviat com
sia possible que surti publicat al butlletí oficial. Així, doncs,
faig aquesta oferta als grups que han dissentit de la ponència
parlamentària, però que pel que he sentit estaven d'acord
amb els nostres arguments a l'exposició de motius, amb la
necessitat d'aquesta llei del sòl balear. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Molt breument, només vull dir que estam d'acord amb la
proposta alternativa, l'esmena in voce que està plantejant el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el Sr. Alorda; i que per
tant estam d'acord que es tramiti i la votaríem a favor en el seu
cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

És per matisar postura quant a la possibilitat d'aquesta
transaccional. En aquest cas no veim la transaccional enlloc,
sinó que parlam d'una altra proposició no de llei, nova, d'una
altra casta, d'una altra mena. En aquest cas el que es demana és
la creació d'una ponència per tal de mirar la possibilitat de dur
endavant els estudis per estudiar la problemàtica per arribar a
la conclusió si es pot presentar una proposició de llei del sòl.
Canviar això per instar el Govern en el termini d'un mes, de 24
hores, de 5 minuts, de 4 mesos..., creim que no té res a veure
una cosa amb l'altra.

I aprofitant també el torn, des del nostre punt de vista -i això
pareix que el Sr. Alorda ho ha entès malament, o no sé quina
idea du- no es tracta que s'esperi que s'hagi tramitat i que
estigui en vigor la nova llei del sòl que hagi aprovat el Congrés
dels Diputats i el Senat, la nova llei sòl del Govern central. No
és aquesta la intenció, sinó que la Conselleria de Medi Ambient
ha estat i està fent feina per tal de poder presentar després de
Consell de Govern un projecte de llei del sòl a aquesta cambra;
ha estat fent feina sobre aquesta qüestió, n'hi està fent, i
esperava almanco saber per on anava el projecte de llei elaborat
pel Govern central, cosa que ja se sap en aquests moments. 

Per altra part, indubtablement, aquest projecte de llei tendrà
unes incidències dins el camp de la propietat, en qüestions més
aviat de dret civil, que jo no compartesc aquest optimisme que
té el Sr.  Alorda quant al fet que el sistema privatiu propi nostre
de dret civil sigui suficientment ample com perquè es puguin
quedar integrades aquí figures o matisacions a la propietat, o
formulacions de la propietat de distinta manera a la resta de
l'Estat. Per desgràcia no és aquest règim el que tenim, d'un dret
foral ample i amb altres conseqüències sinó més bé un residu de
dret foral bastant fossilitzat que no permet massa diversions en
aquesta qüestió.

En conseqüència nosaltres creim que ha estat prudent
aquesta espera. Aquesta espera no ha de fer que ara ens
quedem aturats una vegada presentat el projecte de llei.
Creim des del nostre punt de vista que seria bo fins i tot que
el Govern el presentàs dins el proper període de sessions,
degut a aquesta necessitat d'omplir un buit legal, i salvar
aquesta inseguretat jurídica que hi haurà en aquests
moments. Ara, creim que no és una qüestió d'entrar en un
mes, en 24 hores o en 4 mesos; des del nostre punt de vista
creim que és una qüestió que s'hauria de veure dins el
proper període de sessions, a finals d'any, i en aquest sentit
crec que la postura nostra està claríssima, i ens continuam
inclinant per un projecte de llei presentat pel Govern.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En vista que no s'accepta
aquesta transacció, procedirem a votar el text de la
proposició no de llei tal com venia.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor 4; vots en contra 9; abstencions 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Amb la qual cosa queda rebutjada la
Proposició no de llei 1921/97, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

I arribats a aquest punt, senyores i senyors, s'aixeca la
sessió sense haver-hi més assumptes a tractar.
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