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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui, i en primer demanaria a les senyores i senyors diputats
si hi ha substitucions. Sí, Sra Ferrer?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta. Na Pilar Ferrer substitueix el diputat
Carles Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Antoni Marí Calbet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No hi ha més substitucions?

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4891/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
incorporació de l'àrea de Llucalari a l'ANEI Me. 13, amb la
corresponent modificació puntual de la Llei d'espais naturals.

A continuació passam al debat del punt únic de l'ordre del
dia, relatiu a proposicions no de llei, i començam per la núm.
4891/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, sobre a incorporació de l'àrea de Llucalari a l'ANEI
Me. 13, amb la corresponent modificació puntual de la Llei
d'espais naturals. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En el terme municipal
d'Alaior, a Menorca, hi ha una zona coneguda per Llucalari,
que està entre l'ANEI núm. 13 i la carretera que va cap a Alaior,
i és una zona que per les seves característiques perfectament
podria estar incorporada a l'ANEI, i sobre la quan en anys
anteriors s'han iniciat diverses tramitacions administratives
tendents a la urbanització de la zona, afortunadament amb una
capacitat poblacional d'aquestes urbanitzacions molt important,
al voltant de 4.000 persones. És a dir que tenim a prop de la
costa menorquina una possibilitat d'urbanització, insistesc, de
4.000 persones, amb un impacte mediambiental molt important,
i a una zona que nosaltres consideram d'extremat valor
geològic, ecològic i paisatgístic.

L'Ajuntament d'Alaior ha reaccionat d'una manera correcta,
i fa uns mesos ha iniciat l'expedient de desclassificació
d'aquests terrenys. Nosaltres pensam que des del Parlament de
les Illes Balears s'ha de recolzar una iniciativa com aquesta, se
li ha de donar no només empenta, sinó que se l'ha de facilitar
des de tots els punts de vista, i la manera més adequada seria la
modificació puntual de la Llei d'espais naturals, per tal
d'incorporar aquesta àrea de Llucalari a l'ANEI núm. 1. En
definitiva seria una ampliació absolutament natural d'aquesta
ANEI.

Hi ha un problema de caràcter tècnic a la proposta, en el
sentit que es diu que s'insta el Govern balear a presentar en
el termini de tres mesos aquest projecte de llei de
modificació de la LEN. Lògicament això impediria la seva
tramitació, i per tant jo crec que el que hem de debatre és si
hi ha voluntat política o no d'ampliar aquesta ANEI, de
facilitar la protecció d'aquesta zona, que insistesc que té
projectes d'urbanització en diverses fases de tramitació, i
per tant afectables de diferent manera fins i tot per les
futures Directrius d'Ordenació Territorial, i lògicament si hi
ha voluntat política d'ajudar l'Ajuntament d'Alaior a protegir
aquests terrenys, lògicament es podria arribar a una entesa
sobre la redacció definitiva de la proposta, per tal de fer
viable la tramitació legislativa d'aquesta modificació de la
LEN. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per torn de fixació de
posicions de la resta de grups, pel Grup Mixt no hi ha ningú,
pel PSM té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup donarà suport a aquesta proposició
no de llei. Creim que efectivament té tots els ingredients i
tots els elements la zona de Llucalari, dins el terme
municipal d'Alaior, per ser declarada Àrea Natural
d'Especial Interès, i per tant creim que allò que hem de fer
és preservar aquell territori, especialment els més sensibles,
els més interessants des del punt de vista mediambiental i
paisatgístic, no només pels seus valors pròpiament
ecològics, sinó fins i tot com una estratègia, l'única
intel•ligent, per mantenir un equilibri econòmic i per
mantenir un atractiu de les Illes Balears com a destinació
turística.

Per tant, creim que és molt important que es preservi
aquest espai, que no s'hi faci una nova urbanització, a una
zona que ja està saturada, que ja és madura, per dir-ho amb
una terminologia tova, i en general creim que a les Illes
Balears ja hi ha prou urbanitzacions d'aquestes
característiques.

Per tot això, creim prou argumentada la presència
d'aquesta ANEI, i en la mateixa línia que ja aportava ja el
portaveu, el que no em pareix la tramitació oportuna, tal i
com es presenta, que hi hagi tres mesos perquè un govern,
més si aquest és del Partit Popular, presenti cap projecte de
llei de modificar l'article 3, l'únic que ens temem és que si
modificàs la Llei d'espais naturals sigui per eliminar algun
dels que s'hi anomenen, que és al que ens té habituats els
Partit Popular, i per tant probablement seria més interessant
que fos una proposició de llei directament la que ho hagués
proposat.
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En qualsevol cas el nostre grup el que vol demostrar o
significar votant a favor, és que estam a favor de la preservació
d'aquest espai amb qualsevol de les fórmules que es puguen
arbitrar, i concretament la declaració d'Àrea Natural d'Especial
Interès. En qualsevol ens hi comprometríem de cara a un proper
govern. Moltes 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, més que res per manifestar la voluntat de
protecció d'aquesta zona. Potser la manera de fer-ho no és a
través d'una proposició no de llei, que es modifiqui la Llei
d'espais naturals sempre és una cosa complicada en aquesta
comunitat, i en això coincidim amb la intervenció que fa el
PSM, però evidentment també entenem la motivació que avui
proposa Esquerra Unida. La manca de credibilitat del Partit
Popular en totes les modificacions o tramitacions de directrius,
o de tirar endavant plans territorials, o de comprometre's amb
criteris que suposin tornar reconduir el creixement urbanístic a
Menorca; i per tant totes les idees que puguin suposar aquestes
reconsideracions creim que valen la pena, i donarem suport a
aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular no donarà suport a aquesta proposta
per una sèrie de qüestions que passaré a exposar. En primer lloc
es dedueix de les intervencions tant del proposant com de la
resta de grups parlamentaris, que avui aquí estaríem davant una
sèrie de manifestacions de voluntarisme i poca cosa més, no de
dur a terme uns fets de forma pràctica i de forma efectiva, sinó
de fer manifestacions des d'aquí del voluntarisme d'un o altre
grup polític en torn d'açò, i no sempre el que manifesta el major
voluntarisme després resulta ser el més proteccionista. I
exemples d'açò, en tenim més d'un.

Quant a la reforma, per criteri, la reforma de la Llei
d'espais naturals, no creim que sigui positiu abordar una
reforma d'una llei, a més tan important com aquesta, de
manera puntual. Creim que la Llei d'espais naturals si en
algun moment ha de ser reformada, s'ha d'abordar en la seva
totalitat, i amb els estudis que siguin necessaris, sempre
rigorosos. Si açò fos necessari algun cop, si consideressin
els grups parlamentaris d'aquesta cambra en algun moment
aquesta reforma, ja dic, crec que no pot obeir que
puntualment ara a Llucalari, demà una reforma a una altra
banda, una podria ser a l'alça, però també podria venir a la
baixa, i no acabaríem mai. Jo crec que s'h d'abordar de
forma conjunta i total, i amb totes les garanties des del punt
de vista d'una valoració més d'un caire científic que no de
caires d'oportunitat política, i crec que en aquests moments,
a quatre mesos, pràcticament cinc, d'unes eleccions, no és
el millor moment per abordar reformes puntuals d'aquest
tipus de llei, sinó que s'ha de fer intentant el màxim consens
i en els moments que hi hagi una calma política necessària
per fer-ho amb tot rigor.

Per tant, per aquests motius, que em semblen més que
suficients, que he explicat, el Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta proposta. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica per part del
grup que ha fet la proposició no de llei, té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que el sentit del
vot del Grup Parlamentari Popular no m'ha sorprès, però sí
m'ha sorprès la inconsistència dels arguments. La veritat és
que per ser tants, podrien filar una mica més prim.

Per què es diu que això és una declaració voluntarista
d'intencions? Això és una proposta concretíssima de
modificació de la Llei, i que tendria un efecte rotund, un
efecte immediat sobre les expectatives d'urbanització o de
protecció de la zona. No parlam de declaracions d'intencions
ni de voluntarismes d'un altre grup; parlam que aquest
parlament impulsi una iniciativa legislativa que condueixi
a una protecció total i definitiva d'aquesta zona. Per tant, no
parlam d'intencions, no parlam de voluntarisme, parlam de
coses absolutament concretes.

I en les modificacions puntuals de la LEN, jo fins i tot
podria estar d'acord amb el sentit general del tema. És a dir,
jo crec que la LEN és una llei que ens hem de plantejar
globalment, és cert; és una llei important, i és una llei que
ha suposat un avanç en aquesta comunitat autònoma, però
que és una llei des del nostre punt de vista millorable, i per
tant és intenció d'Esquerra Unida a un altre moment polític
plantejar una revisió global de la LEN, per tal de fer més
efectiu el seu contingut proteccionista. 
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Per tant, d'acord, la modificació de la LEN és convenient
plantejar-la globalment. Ara bé, que no es pugui fer una
modificació puntual en un moment determinat, home, és una
mica sorprenent que ens ho expliqui un grup polític que fa un
any aproximadament va dur a aquest parlament una iniciativa
puntual de la modificació de la Llei d'espais naturals per
permetre una edificació a Cap Pinar. Què passa, que llavors no
passava res per modificar puntualment la LEN, curiosament per
permetre edificacions, i no precisament per protegir més, com
és el plantejament d'Esquerra Unida?

En definitiva, tot això són vuits i nous i cartes que no
lliguen, és a dir que no hi ha cap criteri de caràcter formal que
pugui substituir el fons polític de les propostes. Allà hi havia un
fons polític, en aquella modificació puntual, que era permetre
aquella malaurada iniciativa de la residència dels alts càrrecs.
Aquí hi ha un fons polític en la proposta d'Esquerra Unida, que
és facilitar la protecció d'un bocí de la costa menorquina, això
és el fons polític del tema. Hi ha un fons polític, cap excusa de
caràcter formal, en la posició del Grup Parlamentari Popular, de
no emparar aquesta iniciativa, supòs jo perquè en definitiva es
deuen reservar l'opinió sobre el que ha de passar amb aquests
urbanitzables i el que ha de passar amb aquesta àrea de
Llucalari, del terme municipal d'Alaior. Això és el tema
fonamental, i per tant aquí una vegada més estaran els que
vulguin protegir; i els que vulguin com a mínim mantenir una
situació d'incertesa respecte d'aquesta protecció, en aquest cas
d'un bocí concret del nostre territori. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, té la
paraula el diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Grosske ens parlava
d'inconsistència dels arguments del Grup Parlamentari Popular.
Jo crec que en cap cas pot acusar d'aquesta inconsistència; en
tot cas s'ha d'aplicar als seus posicionaments. Per què? Perquè
em semblen dos motius suficientment importants els que he
esmentat abans per no donar suport a aquesta iniciativa.
Voluntarisme? I clar que sí, que és voluntarisme. A Menorca
tots sabem el tema de Llucalari qui l'ha tocat, com l'ha emprat
i amb quins efectes propagandístics davant l'opinió pública
l'empren, per en un moment determinat moment treure'n un
profit, sigui electoralista, o sigui en tot cas d'oportunitat
política. Aquesta zona està protegida, hi ha la voluntat de
l'Ajuntament de protegir-la d'una determinada forma. Anem a
respectar en primer lloc l'autonomia municipal, anem a veure
què decideix l'Ajuntament d'Alaior, i anem a esperar que hi
hagi un reforma ben feta de la LEN, si es creu que s'ha de fer,
no si ho deim perquè a uns ens convengui políticament tres
mesos abans d'unes eleccions, sinó si hi diuen una sèrie de
persones que amb els seus criteris rigorosos científics i jurídics
així ho estimin. Per tant, voluntarisme sí, i amb majúscules.

Quins criteris s'han aportat aquí a aquesta iniciativa de
valoracions de rigor d'estudis que ens faci creure que
Llucalari ha de ser un espai ANEI? No dic que no ho hagi
de ser ni que ho hagi de deixar de ser, dic quins criteris
seriosos i rigorosos, no polítics, sinó criteris que es poden
tocar amb les mans i que es poden veure. Quins s'han
aportat? Perquè evidentment una proposta, una iniciativa
que fos consistent duria l'estudi d'aquests criteris, o faria
referència a alguns llocs on poguéssim trobar aquests
criteris, que evidentment s'han de demostrar. Ningú no diu
que no els tenguin ni els deixin de tenir, en tot cas que s'han
de demostrar, i s'ha de fer de forma rigorosa.

I insistir, per acabar, que modificacions puntuals d'una
llei important com és aquesta, totalment contraris; i les
comparacions, la veritat, les comparacions és comparar jo
crec que coses que no tenen res a veure una amb l'altra;
estam comparant una excepcionalitat d'una edificació a una
zona LEN, a la zona LEN del Cap Pinar i d'aquell entorn,
amb temes d'urbanitzacions i altres coses. Crec que la
comparació està fora de lloc, i qualsevol que conegui un poc
les dues zones, és que ni li passa pel cap aquest tipus de
comparacions.

Per tant, ja dic, per tots els motius que he reiterat, no
podem donar suport de cap de les maneres a aquesta
proposta. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a votar el text d la
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no
de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5994/98, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
moratòria urbanística i port de Ciutadella.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
núm. 5994/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, sobre moratòria urbanística i port de
Ciutadella. Per defensar la proposició no de llei té la paraula
el diputat Sr. Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Llei 6/98, de mesures cautelars
en matèria urbanística, que suspèn la tramitació de determinats
urbanitzables fins a l'entrada en vigor de les Directrius
d'Ordenació del Territori, va fer això, suspendre alguns espais
urbanitzables, terrenys classificats com a sòl urbanitzable
programat, que no hagués complert els terminis establerts i
sense haver iniciat la tramitació del planejament parcial o
havent incomplert el termini fixat per aquest planejament. El
segon supòsit eren terrenys classificats com a sòl urbanitzable
o apte per urbanitzar per normes subsidiàries de planejament,
amb una vigència igual o superior a quatre anys, en el moment
de l'entrada en vigor de la Llei i que no haguessin iniciat la
tramitació del planejament parcial, o també havent incomplert
els terminis.

Mentrestant, surt al Butlletí Oficial el plec de clàusules
administratives particulars i de bases tècniques que regeixen el
concurs convocat conjuntament pel Govern balear i
l'Ajuntament de Ciutadella que té per objecte possibilitar el
desenvolupament urbanístic i l'ampliació d'infraestructures
portuàries al port de Ciutadella. Aquest plec de clàusules
estableix al seu punt novè les obligacions del contractista des
de la formalització del contracte. Algunes d'aquestes
obligacions són presentar els corresponents programes
d'actuació urbanística, els plans parcials que els desenvolupin,
els projectes d'urbanització acompanyats dels estudis
complementaris, i el projecte de tractament i conducció d'aigües
depurades.

El cas, però, és que els sectors C2 i C3 del Pla General
d'Ordenació Urbana de Ciutadella no tenen pla parcial en
tramitació, ja que aquesta és una condició que ha de complir
qui obtengui l'adjudicació del concurs convocat entre el Govern
balear i l'Ajuntament. És a dir, en poques paraules, que en
aquest moment no existeix un pla parcial, i per tant aquests dos
sectors estan afectats pel que s'ha conegut com a moratòria del
Parlament de les Illes Balears.

Efectivament amb posterioritat, concretament fa uns dies,
aquesta setmana ha tengut entrada al Parlament la Llei de
Directrius d'Ordenació del Territori, que preveu una
excepcionalitat en el cas de Ciutadella. Ara, per al nostre grup
resulta com a mínim xocant que sense tan sols estar presentada
aquesta llei ja s'estigui tramitant un concurs d'aquestes
característiques. Aleshores la nostra iniciativa, registrada dia 3
de desembre del 98, precisament persegueix que es paralitzi
aquest concurs, com a mínim fins que la situació urbanística
d'aquests dos sectors no quedi clarificada, entre altres coses
perquè obligam l'empresa adjudicatària a fer unes despeses
relativament importants: redacció de plans parcials i projectes
d'urbanització, i projectes de tractament i de conducció d'aigües
depurades, poden pujar a dotzenes de milions de pessetes tots
aquests compromisos, i naturalment una eventual deixada fora
d'ordenació d'aquests plans obligaria a indemnitzar l'empresa
adjudicatària. El més prudent, per tant, és que el Govern
suspengui la tramitació del concurs fins que d'una manera
definitiva el planejament d'aquella zona estigui resolt i se
sàpiga amb certesa si es podran ampliar aquestes
infraestructures portuàries al port de Ciutadella. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions
per la resta de grups. Per part del Grup Mixt no hi ha cap
representant. Per part d'Esquerra Unida té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt ràpidament, Sra. Presidenta, per anunciar el vot
favorable del nostre grup a aquesta proposta. Aquí una
vegada més hi ha un plantejament de fons, pens jo, que és
la prevenció respecte d'un projecte de desenvolupament
urbanístic i portuari que entenem pot ser lesiu per als
interessos de Menorca, i a més hi ha sobre aquest escenari
de prevenció respecte de les conseqüències d'aquest
projecte, jo crec que hi ha en aquest cas un problema de
caràcter formal molt important, en aquest cas sí molt
important, no de filigrana legislativa, sinó que efectivament
no sembla adequat convocar un concurs per part del Govern
balear i l'Ajuntament de Ciutadella, del qual es derivaran
immediatament interessos i drets de tercers, quan realment
el futur urbanístic d'aquesta zona està pendent, entre d'altres
coses, de la pròpia feina legislativa d'aquest parlament. Això
és passar l'arada davant el bou, això pot originar problemes
i perjudicis, i és realment una figura més aviat singular i poc
adequada des del nostre punt de vista.

Per tot això, per la preocupació pel tema de fons i per les
raons formals que ha explicat el Sr. Sampol, nosaltres
donarem suport a aquesta proposta. 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. Donam suport plenament a la
proposta que avui presenta el PSM, i a més del plantejament
de creixement urbanístic que suposa la gran contradicció
que ens trobam sempre quan aterram respecte de l'actuació
política del Partit Popular: anunciam grans aturades,
anunciam grans moratòries i de creixements, i per altra
banda obrim l'excepcionalitat sense el mínim estudi de
necessitats, de voluntats, del que sigui; i a més ens abocam
a un tipus d'urbanització lligada bàsicament a una qüestió ni
tan sols consensuada políticament.
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Creim que és una gran contradicció amb noms i llinatges. És
una actuació totalment partidista i electoralista, haver de fer una
adjudicació abans de les eleccions, sigui com sigui, i a partir
d'aquí s'han obert i es possibiliten totes les maneres, via
excepció de DOT, via saltar-se i acurçar a la meitat els tràmits
administratius de la concessió, fer una concessió i per tant
donar drets a qui sigui adjudicatari de tot un munt no només de
desenvolupaments de plans, d'actuacions, de costos, sense cap
tipus d'informe que avali ni el finançament ni la viabilitat
d'aquests projectes. És una carrera davant una convocatòria
electoral, d'un tema estrella que el Partit Popular s'ha
compromès, la seva batlessa de manera personal, i en què es
condiciona el futur polític d'un poble, i a partir d'aquí es tira
endavant a corre-cuita, sense tenir en compte que açò pot
hipotecar no només el creixement urbanístic de Ciutadella, de
Menorca, sinó a més evidentment les finances municipals.

Per tant, és una actuació totalment irresponsable, i creim
que per coherència amb les Directrius i els discursos que fa el
Partit Popular, però també per la pròpia defensa dels interessos
bàsics de l'administració pública de l'Ajuntament, s'hauria
d'anul•lar aquest concurs que hi ha avui convocat, suspendre'l
i fer les coses d'una manera bastant més condreta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol, el Grup Parlamentari Popular no donarà suport a
aquesta iniciativa que presenten vostès avui, per una sèrie de
raons. En primer lloc perquè, com vostè ha fet referència, dins
les DOT hi ha unes previsions referents a aquest aspecte, que
queden suficientment clares. Però també volem clarificar, avui
que tenim l'oportunitat, que açò no és un cosa que surti ara aquí
perquè sí, i l'haguem d'aturar a la correguda. Açò és, com
vostès sabran i hauran seguit a través de premsa, i alguns de
vostès directament, un projecte llargament madurat, llargament
parlat i estudiat, i és el resultat de moltes hores, de molts
esforços, de molta gent que ha intentat dur açò endavant en
col•laboració amb (...). Miri, li diré que açò a Ciutadella és un
problema de generacions que han vingut lluitant per açò; des de
molts d'anys s'ha lluitat per aquest tema, i sempre s'ha fet de
forma responsable i de forma rigorosa. Hi ha hagut anteriors
concursos, i com que en algunes ocasions hi ha hagut dubtes,
sobretot de la capacitat de determinades empreses, s'han deixat
deserts, i s'ha anat cap a altres ocasions, amb totes les garanties
necessàries.

Jo crec que aquí no debatem si el port de Ciutadella xoca
amb les DOT o no hi xoca, és evident que no; sinó que
debatem el fet que de forma insistent en el port de
Ciutadella sempre s'hi hagin de trobar inconvenients, i jo
crec que arribats al punt on hem arribat, el poble de
Menorca i el poble de Ciutadella té dret a aquestes
infraestructures que li manquen, i de cap de les maneres ens
semblaria de rebut donar suport a aquesta proposició no de
llei. Creim que aquí hi ha dues maneres de veure aquesta
qüestió: o posar entrebancs a aquest projecte de Ciutadella,
o recolzar-lo amb tota responsabilitat, sense fer les coses a
la de veres, fer-les ben fetes. I sempre, i curiosament a altres
llocs a vegades s'han fet coses i no hi ha hagut cap
entrebanc, i podríem dir exemples abastament; i quan és
Ciutadella sempre hi ha d'haver entrebancs, i sempre hi ha
d'haver problemes, i els propis diputats de Menorca sempre
han de trobar a vegades problemes no perquè sigui
Ciutadella, sinó per criteris d'oportunitat política. I cregui'm,
ho faig des d'una visió desapassionada, perquè vostè sap
d'on som. Però com a menorquí, no com a ciutadellenc, com
a menorquí, a vegades començam a estar cansats que
Ciutadella sempre hagi de tenir mil i un entrebancs. Per açò
no li donarem suport, Sr. Sampol, em sembla més que
suficient. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Estic corprès per aquesta santa indignació del Sr.
Blasco..., del Sr. Avel•lí... Ho heu captat, eh?

(Rialles)

Sr. Casasnovas, si tengués el lacrimal fluix m'hauria fet
plorar.

Bé, efectivament aquí hi ha una qüestió de fons i una
qüestió de forma. A la primera intervenció  he fet referència
a les qüestions de forma. En tot cas jo crec que no és
elegant, com a mínim, tramitar un concurs que comporta
unes despeses econòmiques pendents d'una tramitació
legislativa presentada, a més a més, fa dos dies. Jo crec que
la prudència i l'elegància parlamentària, l'elegància política
duria a paralitzar aquesta tramitació perquè, què passaria si
triomfàs una esmena que suprimeix aquesta excepcionalitat
que l'actual projecte de llei de Directrius d'Ordenació del
Territori preveu respecte de Ciutadella? Doncs que
segurament haurien d'indemnitzar per les despeses que
hauria fet l'empresa concursant i, per tant, el tema jo crec
que des de la correcció parlamentària només aquest fet ja
hauria de dur a la paralització del concurs.
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Ara, efectivament hi ha una qüestió de fons, i el Sr.
Casasnovas -ara sí- el Sr. Casasnovas ha parlat del fet que
durant molt de temps s'ha gestat aquest projecte, que fa molts
d'anys que es gesta aquest projecte. Però és que són altres
temps, o no?, no són altres temps?, no ha canviat un model? Jo
l'altre dia vaig anar a un debat televisiu on hi havia el conseller
de Medi Ambient i un director general menorquí i ens en
donaren per pa i per sal, d'un nou model, o no? O no ens trobam
amb el mateix model de sempre, que via excepcions colarà el
de sempre?, mossegades al territori, creixement urbanístic,
consum de territori. Jo crec que aquest és el tema. Aleshores,
per què serveix el port de Ciutadella? Bé, hi ha hagut..., s'han
omplit moltes pàgines sobre els interessos que hi ha darrere
aquest port de Ciutadella; ara, políticament ens serveix per
demostrar que aquest nou model no existeix, que dins el Partit
Popular hi ha més del mateix.

Ara, el que ja és patètic és aquest victimisme ciutadellenc i,
sobretot, que es vulgui utilitzar electoralment dins Ciutadella.
Mirin, aquesta proposició no de llei està firmada per aquest
portaveu per aquest portaveu perquè és obligació, però està
firmada per un diputat de Ciutadella, i està firmada per un
regidor de Ciutadella que serà cap de llista de Ciutadella i,
aleshores, a la campanya electoral també aquest tema es treurà
i, clarament, el Grup del PSM-Entesa Nacionalista a Ciutadella
estarà clarament en contra d'aquest projecte. Ara, no aixequi
fantasmes d'uns menorquins contra els altres menorquins
perquè això no és de rebut i a la seva intervenció com a mínim
ha deixat entendre que aquí uns menorquins per a altres zones
de Menorca ho comporten tot i quan arriben a Ciutadella (...) al
damunt. Idò, miri, aquesta proposició no de llei està firmada per
un menorquí ciutadellenc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula el diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Sampol, qui el sent avui, a vostè, aquí sembla que aquesta
qüestió del port de Ciutadella sigui una qüestió que s'ha gestat
el darrer mes i que ara a corre-cuita tant Govern com
Ajuntament ho volen tirar endavant. Aquesta qüestió arriba ara
perquè els terminis administratius han anat fent el seu camí i
estam on estam, però aquesta qüestió fa anys que va, que
funciona, fa anys que es fan esforços per tirar aquest tema
endavant. 

Jo no sé si el model que propugnam per a la població de
Ciutadella és d'un altre temps o no és d'un altre temps, però sí
sé que tota població que toca la mar deu tenir dret a tenir unes
infraestructures portuàries en la seva mesura, i Ciutadella té un
dèficit importantíssim, importantíssim. Ja hi ha estudis de
principis de segle sobre aquest tema i evidentment que jo supòs
que el port de Ciutadella, en el moment que es dugui a terme,
no es farà com s'hauria fet a principis de segles, es farà adaptat
als nostres temps i amb tota una sèrie de mesures de prevenció,
d'estudis que, tal vegada, anys enrere no s'haguessin tengut tan
en compte però avui sí perquè aquesta és la voluntat del Govern
del Partit Popular i així ho està demostrant, a més, amb fets. Per
tant, jo crec que amb aquest tema ha de quedar claríssim.

Interessos darrere el port de Ciutadella. N'hi ha. Sí, miri,
per començar hi ha els dels ciutadellencs, la població de
Ciutadella té un interès fortíssim en aquest port de
Ciutadella i ho ha demostrat en la seva immensa majoria;
açò no vol dir que els grups polítics que hi estiguin en
contra o no el defensin no tenguin una posició legítima, açò
no ho deim, cadascú defensa el que creu que ha de defensa;
ara, també crec que el poble de Ciutadella ja per activa i per
passiva ha donat sempre suport a les opcions polítiques que
creu que defensen el que defensen, i crec que en aquest
tema està claríssim. En tot cas, durant la campanya electoral
s'emprarà aquest argument de Ciutadella..., no, miri, aquest
argument, jo personalment no l'he emprat mai, avui he fet
una sèrie de consideracions, ja li dic, d'una forma
desapassionada; no s'emprarà, no s'emprarà perquè jo som
dels que pens que, com que ara ja estam al final de la
tramitació administrativa d'aquest tema, idò durant la
campanya electoral el port de Ciutadella estarà adjudicat, ja
no serà una qüestió per parlar-ne, ja no serà cap promesa de
futur, serà un fet, una realitat; per tant, no emprarem
aquestes qüestions dins la campanya electoral.

Victimisme de Ciutadella. No, em cregui que no, només
eren uns comentaris que li feia i unes observacions, i és ver,
perquè a Menorca -açò jo crec que ho sap tothom- segons de
qui surt la iniciativa és molt lloable, és molt a favor de la
natura, i segons de qui surt resulta que és una destrucció
total, resulta que són coses que no es poden fer i,
especialment, pel seu signe polític, determinades persones
els darrers anys s'han dedicat a fer victimisme i a dividir els
menorquins amb atacs a la població de Ciutadella, i açò ho
sabem tots. No es tracta de fer una defensa d'un localisme a
ultrança (...), es tracta que volem una Menorca amb un
equilibri, on tots els pobles tenguin els mateixos drets i, el
victimisme, jo no sé si a vegades és pitjor fer-lo a favor o en
contra, perquè a vegades el victimisme és dir: "No, no i no,
i a tot el que presenteu direm que no", açò també és
victimisme, també és un victimisme prou important.

I, per acabar, em diu que aquesta iniciativa ve també
signada per un diputat que és de Ciutadella, que és de
Menorca. Idò ja ho coneixia, el Sr. Gomila sempre s'ha
posicionat en contra de l'ampliació del port de Ciutadella, la
seva legitimitat té, però mai no ens acaba d'explicar per què,
mai no acabam de saber prou clarament els motius exactes
del per què no s'ha de fer aquesta ampliació del port de
Ciutadella i continuarem sense saber-ho, continuarem sense
saber-ho. Dilluns passat teníem unes intervencions en el
plenari del Consell i jo vaig demanar uns aclariments al Sr.
Gomila i va quedar mut. Avui, a més de mut, veig que ha
quedat també invisible. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica... No,
ja hem acabat -em sembla- el debat, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, li deman la paraula per justificar l'absència del Sr.
Gomila, ja que ha estat al•ludit i no és present...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un minut.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...per cert, d'una manera bastant incorrecte, perquè no crec
que sigui molt elegant aprofitar que una persona no hi és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Justifiqui, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

...per atacar-la. Senzillament, el Sr. Gomila avui tenia altres
compromisos i no ha pogut venir a defensar aquesta iniciativa
dins una comissió de la qual ell no és membre titular i, per tant,
no havia rebut amb antelació la convocatòria, i em sembla que
jo l'he defensada el més correctament que he sabut seguint les
seves instruccions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol.

Passam, idò, a votar la proposició no de llei.

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, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 6021/98, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a construcció d'una xarxa de
vials per a bicicleta a les Illes Balears.

I, a continuació, passam al debat de la darrera proposició
no de llei que és la número 6021/98, presentada pel Grup
Mixt, i el Grup Mixt ens ha anunciat que, per problemes de
vols amb l'illa d'Eivissa, que duien retard, no pot esser aquí
en aquests moments en aquesta comissió i el diputat ha
demanat a veure si es podia ajornar aquesta proposició no
de llei per a la propera sessió, i la Mesa d'aquesta comissió
hem cregut convenient que, en lloc de decaure, és més
oportú que s'ajorni per a la pròxima Comissió d'Ordenació
del Territori.

I arribats, senyores i senyors diputats, a aquest punt,
s'aixeca la sessió i moltes gràcies per la seva col•laboració.
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