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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam aquesta
sessió plenària.

I.1) Pregunta RGE núm. 5005/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a aportació econòmica del
Govern balear a la construcció dels dics exteriors del port de
Ciutadella.

El primer punt de l'Ordre del Dia fa referència a preguntes i
la primera la formula el diputat Sr. Josep Portella del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
aportació econòmica del Govern balear a la construcció dels dics
exteriors del Port de Ciutadella. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Em sembla que si no fitxam Ronaldo
per als capvespres l'audiència en aquesta sala és de cada vegada
menor. Aquesta pregunta és una tercera part d'una pregunta, el
tríptic o la trilogia són figures literàries que s'empren molt i
aquesta pregunta estava unida a unes altres dues que ja hem vist
anteriorment.

Avui matí hem sabut que el Pla d'usos portuaris en tot cas es
farà una volta estigui completat aquest projecte. La setmana
passada vam saber que la previsió d'inversió o de cost de
l'actuació al Part de Ciutadella és de 2.600 milions, 1.800 milions
per a la construcció del braç exterior, i 800 per als molls
operatius que el completin, sempre, en tot cas, que el material
s'extregui de Cala'n Busquets.

La pregunta d'avui també va un poc en relació a aclarir
informacions que apareixen als mitjans de comunicació de
Menorca i que gairebé quasi mai no es posen d'acord sobre quina
serà l'aportació del Govern balear al finançament d'aquestes
obres. A nosaltres ens agradaria saber i per açò ho feim
directament al conseller, que ens digui quin serà el finançament
d'aquestes obres únicament les que fan referència al braç exterior
del Port de Ciutadella, sense rondes i altres qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President, Sr. Diputat, al braç, de forma concreta, 750
milions de pessetes; 150 milions més que aniran a expropiacions
i 800 milions, més tard, per fer el bastiment del dic d'abric. És a
dir, 750 al que és la inversió en el dic; 800 milions rodons al que
és el revestiment i 150 que aniran a expropiacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor conseller. Sr. Diputat?

I.2) Pregunta RGE núm. 5006/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a adquisició de
l'obra Cap de Freixe de Maties Quetglas.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adquisició de l'obra Cap de Freixe de Maties
Quetglas. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta senzilla i està
formulada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIó, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades i
senyors diputats. Sr. Portella, la vostra proposta d'adquisició
de l'obra Cap de Freixe de Maties Quetglas entenem que és
una proposta molt interessant, de fet no és la primera vegada
que es planteja, ja el President de la Comissió de Cultura i
Patrimoni del Consell Insular de Menorca, el Sr. Simó
Gornés, ho va plantejar a l'anterior Conseller de Cultura, i
entenem que, precisament dins l'aplicació de l'1% cultural
dins el foment de la creativitat artística, entenem que és una
adquisició que seria molt valuosa i molt important per al
nostre patrimoni cultural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Li he fet aquesta pregunta Sr.
Flaquer, perquè el mes de març d'aquest any, en aquest
mateix parlament, vam fer la mateixa pregunta a l'anterior
Conseller de Cultura, Sr. Rotger; aquell dia el Sr. Rotger va
dir que aquesta qüestió havia d'anar al Consell de Govern
així mateix, ha passat mig any i jo supòs que el Consell de
Govern té coses importants a decidir i que, per tant, no sé
fins a quin punt l'adquisició d'una obra d'art ha de ser
decisió d'un òrgan tan important d'aquesta comunitat; però
com que ja ha passat mig any des de la imminència d'una
decisió, pensam, si aquesta decisió és imminent o si és un
propòsit de bona voluntat i res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIó, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. En la mesura en què el foment de la
creativitat artística, com bé li deia, i que ha d'anar a càrrec de
l'1% cultural, lògicament, hi ha d'haver una actuació coordinada
entre el Govern i entre el consell insular. I en aquest sentit, la
futura junta interinsular de patrimoni i amb càrrec a aquest 1%
és lògicament el recurs més adient per poder dur a terme
l'adquisició d'aquesta obra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 5007/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a concerts de l'Orquestra
Jove de les Illes Balears a Menorca.

Passam a la següent pregunta que formula també el diputat
Sr. Josep Portella del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a concerts de l'Orquestra Jove de les Illes
Balears a Menorca. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com En Ronaldo que dissabte passat
va fer tres gols guapos, aquí també m'han tocat tres preguntes en
aquesta sessió del capvespre. Aquesta tercera fa referència a una
altra qüestió. Hi havia previstes dues actuacions de l'Orquestra
Jove, que és una orquestra que depèn de la Fundació balear per
a la música, no sé exactament si el nom oficial és així, dos
concerts que s'havien de donar dia 14 a Maó i dia 15 a
Ciutadella, de setembre. Hi havia un cert interès en la gent que
segueix aquestes activitats i també interès per part dels
instrumentistes, músics menorquins que formen part d'aquesta
Orquestra Jove. Es van haver de suspendre els concerts, em
sembla que va ser per malaltia del seu director, del director de
l'Orquestra Jove; però com que sempre ens queixam que aquestes
entitats de caràcter pluriinsular, de caràcter balear, poques
vegades tenen actuacions, o poques vegades repercuteixen a les
illes de Menorca o d'Eivissa i Formentera, estam interessats en
saber si durant l'any 96, no rallam de l'any 97 que és un altre
curs, si durant l'any 96 s'ha previst o des del Govern balear que
participa en el finançament, s'ha previst que aquesta orquestra
pugui, finalment, tenir presència a l'illa de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIó, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Efectivament, com vostè molt bé ha dit es varen
haver de suspendre aquestes dues actuacions a l'illa de
Menorca per una causa major, com és la malaltia del seu
director. El calendari, la planificació d'una orquestra no és
cosa fàcil, com vostè sap, no només són els dies d'actuació,
els dies de concerts, sinó que darrera hi ha tot una sèrie de
calendari que inclou els assajos, les proves d'admissió de
nous membres. En aquests moments, precisament, a finals
d'octubre principis de novembre, estam amb el moment de
les proves d'admissió; una vegada que tot això hagi acabat,
el que són les proves d'admissió, per a aquest pròxim curs
es planificarà el calendari i, lògicament, a Menorca i en
aquest cas aquests dos concerts que varen quedar suspesos
tendran una prioritat per a la planificació d'aquest calendari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. He d'entendre, en tot cas, que
seria al calendari ja posterior, dins el 97, i no és cap crítica
ni molt manco al Govern, perquè el Govern no té cap culpa
que el director es posi malalt justament, però sí remarcar la
mala sort que tenim que quan en tot un any es preveu una
actuació a Menorca, per qüestions d'aquest tipus no es pugui
dur a terme i no hi hagi un calendari que tengui més en
compte les qüestions interinsulars que han de ser
fonamentals a l'hora de programar aquestes actuacions
d'entitats que tenen el finançament de la Comunitat
Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIó, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. La junta directiva de la fundació
sí té en compta a l'hora de planificar el calendari la realitat
pluriinsular i ho demostra el fet que damunt el calendari hi
estàs programat. El que no pot tenir en compte ni pot
preveure la junta directiva són les malalties del director, que
estan plenament justificades i, lògicament, no va ser qüestió
concreta amb Menorca el fet que es posàs malalt justament
aquests dies, com vostè pot imaginar. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 5184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a turistes que han hagut de canviar d'establiment a
causa del tancament del seu hotel.

Següent pregunta que formula el diputat Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari Nacionalista, relativa a turistes que han hagut
de canviar d'establiment a causa del tancament del seu hotel. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Avui matí el conseller de Turisme ha
respost una pregunta i ens ha dit, no sé si record que havia
ordenat tancar uns devuit establiments o més, fins i tot ens ha dit
allà on; però el que interessa és saber, si realment aquests
establiments s'han tancat, perquè una cosa és ordenar el
tancament i l'altra és quan es produeix el tancament, i la manera
de saber-ho és conèixer el moviment de turistes d'un hotel a
l'altre que el tancament d'aquests hotels hauria originat. Quants
turistes han hagut de canviar d'hotel per mor del tancament del
seu hotel a causa d'una ordre del Govern de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, lo siento, pero no
tengo esa información, no recabamos en ningún momento la
información de cuántos turistas tenían que trasladarse. Sí le
puedo decir que de lo que mandamos cerrar, lo que sería orden
de cierre, prácticamente está cerrado todo. Creo que hay algún
caso en que no es así, que son los que remitimos al juzgado, pero
supongo que eso es lo realmente importante.

También quiero decirle que el hecho de que hubiera que
cambiar turistas lógicamente de establecimiento, si eso se
producía estábamos preparados para buscarles alojamiento, en
cualquier caso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, estam a dia 29 de novembre,
m'imagin que deuen estar tancats la gran majoria d'hotels,
no sabem si a causa de l'ordre de la Conselleria de Turisme.
Nosaltres sabem les dificultats que això provoca, perquè
realment la Conselleria de Turisme no té una policia per
anar a precintar hotels, ara, el que sí dubtam és de l'eficàcia
intimidatòria d'aquest mecanisme, perquè si s'ordena el
tancament i aquest hotel o establiment continua obert durant
tota la temporada esperant una resolució judicial,
efectivament aquesta mesura és poc efectiva i, tal vegada,
hauríem d'aplicar també mesures complementàries, en
definitiva, perquè els infractors no es vegin beneficiats per
una manca d'instruments del Govern balear per aplicar la
normativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González i Ortea):

Sí, yo, Sr. Sampol, claro, el hecho de que se pueda
producir algún caso en que efectivamente se retrasa ese
cierre, se espera que acabe la temporada si el
establecimiento es de temporada, porque los hay que son de
todo el año, pero si el establecimiento es de temporada que
eso se retrase, lo cual obliga a dar después una orden de
precinto. Y es con posterioridad a la orden de precinto que
se puede ir al juzgado, etc.

Claro, los procedimientos sancionadores de la
Administración, igual que los de la Administración de
justicia, siempre tienen problemas en cuanto a su
inmediatez. Puede ser, efectivamente, que algún
establecimiento, no le digo que no, se aproveche de esa
situación. Lo que pasa es que claro, una legislación
conminatoria que pudiera hacer que al minuto siguiente de
firmar la orden de cierre se desaloja todo el mundo, se cierra
aquello y tal, yo la veo difícil, sinceramente, la veo difícil.
Y además, a todo el mundo hay que concederle el beneficio
de la duda, de eso no cabe tampoco duda, valga la
redundancia. Es decir, creo que los establecimientos
siempre tienen también la posibilidad abierta de ir a un
contencioso y efectivamente se pueden producir errores o
equivocaciones por parte de la Administración, en este caso
de la Conselleria de Turismo; que yo sepa no se ha
producido ningún caso, no hay ningún recurso, pero hasta
ahora. Pero todavía hay tiempo de recurrir, de manera que
se pueden producir.
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En fin, eso, yo creo que dentro de un régimen democrático el
ciudadano tiene que estar rodeado de toda una serie de garantías
procesales, tanto frente a la Administración civil como a la de
justicia, y esas garantías hay que mantenerlas a toda costa,
incluso ante el hecho de que efectivamente hay personas o
empresas que puedan hacer un mal uso de esas garantías. Yo
creo que eso no tiene solución, pero la verdad es que hemos
tratado de hacer los expedientes de la forma más razonable
posible, y desde luego las órdenes de cierre y de precinto en su
caso se han dado, y se han dado todos los pasos que la
legislación admite.

Yo no veo muy claro que se pueda modificar esa legislación,
es la habitual para todo tipo de sanciones de la Administración.
Pero en fin, de todas maneras acepto con gusto cualquier idea
que usted u otro diputado, lógicamente de la cámara, nos puede
proporcionar a este respecto. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller..

I.5) Pregunta RGE núm. 5239/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a quantitat del Ministeri d'Educació i Esports per a la
construcció del conservatori de Palma.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí i Plaza del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a quantitats del Ministeri d'Educació i Esport per a la construcció
del Conservatori de Palma. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb
els seus propis termes i deman que es reprodueixi tal com és en
el Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIó, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Crespí,
encara no hi ha compromesa cap quantitat quant a la finançació
de la construcció del Conservatori de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí. Sr. Conseller, quan vostè encara no era conseller
d'educació, el seu antecessor va posar de manifest als
mitjans de comunicació que havia entrat en negociació
moltes vegades amb l'administració educativa, per tal
d'aconseguir això i que s'arribaria malgrat que no hi havia
una voluntat, etc. Per aclarir aquest tema, perquè aquí
només teníem una informació d'una banda, vàrem demanar
al Ministeri d'Educació què passava amb aquest assumpte i
el Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, dia 18 de
setembre de l'any 1996, contestà el que li llegiré: "La
titularidad del Conservatorio profesional de música de Palma
de Mallorca corresponde a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares. No ha habido petición alguna del Gobierno
balear al Ministerio de Educación y Cultura relacionada con
la construcción de un nuevo conservatorio". Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller vol fer ús de la paraula? Té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo estic convençut que
l'antecessor meu en el càrrec va negociar i va dur aquestes
converses amb Madrid, estic convençudíssim; de fet jo he
estat a la Secretaria d'Estat d'Educació recentment parlant
d'aquest tema i hi ha antecedents damunt aquesta qüestió. El
que vostè no voldrà ara o no pot pretendre és, lògicament,
amb tres-quatre mesos de nova relació amb una nova
administració, fer caure damunt les esquenes de la nova
Administració central aquesta qüestió. Hi ha hagut molts
d'anys perquè l'Administració central es comprometés amb
aquesta qüestió i no s'hi ha compromès i esperem que de
cara al futur sigui molt més receptiva i molt més sensible
amb aquesta problemàtica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.1) Interpel•lació RGE núm. 4640/96, del Grup
Parlamentari Socialista, al Govern de la CA, relativa a
política d'acció social.

Passam al següent punt de l'Ordre del Dia, que fa
referència a interpel•lacions. S'ha fet arribar a aquesta
Presidència o a la Cambra una sol•licitud per part del Grup
Parlamentari Socialista d'ajornament de la interpel•lació
relativa a política d'acció social. Açò suposa una alteració
de l'Ordre del Dia, per tant, deman a la cambra si hi ha cap
inconvenient que aquesta interpel•lació sigui ajornada, per
tant modificant l'ordre del dia, al proper plenari. Hi ha cap
inconvenient? Doncs, queda ajornada aquesta interpel•lació,
tal com ho sol•licita el Grup Parlamentari Socialista, i serà
inclosa en el proper plenari a celebrar en aquesta cambra.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 52 / 29 d'octubre del 1996 2011

II.2) Interpel•lació RGE núm. 4840/96, del Grup
Parlamentari Socialista, al Govern de la CA , relativa a política
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera.

I passam a la interpel•lació número 4840/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'ordenació de
l'oferta turística d'Eivissa i Formentera. Per fer la defensa
d'aquesta té la paraula el seu portaveu Sr. Marí, perdó, Vicent
Tur, Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme, aquesta és una interpel•lació que la volem
plantejar en positiu perquè entenem que és positiu tramitar i
aprovar un pla per a l'ordenació de l'oferta turística per a Eivissa
i Formentera, per tant hauríem de ser capaços d'aprofitar la
tramitació i l'aprovació d'aquest pla per implicar tothom en el
que volem sigui el futur del sector turístic a les nostres illes
d'Eivissa i Formentera.

La veritat, en qualsevol cas, és que tenim molts dubtes  que
així com s'ha plantejat sigui possible aconseguir aquest objectiu
que nosaltres entenem que és prioritari. I vull comentar, per
explicar-ho, en quins aspectes a nosaltres se'ns plantegen aquests
dubtes respecte de les possibilitats d'aconseguir els objectius que
entenem que s'haurien de proposar amb la tramitació d'un pla per
a l'ordenació de l'oferta turística.

En primer lloc, són de caire legal, de rang legal, i pel que fa
al compliment de la Llei d'ordenació territorial. Una vegada més
hem de manifestar el nostre desacord que es continuïn tramitant
plans sectorials per la via de la disposició transitòria única de la
Llei d'ordenació territorial; pensam que especialment en aquest
cas és un error, perquè el turisme, evidentment, està implicat per
vinculacions d'altres aspectes d'ordenacions d'altres sectors o
aspectes com la construcció de les necessàries infraestructures,
en definitiva, de l'ordenació global del territori i la preservació
dels seus recursos. Per tant, d'entrada manifestar el nostre rebuig
que es tramiti un pla sectorial una vegada més per la via
excepcional de la disposició transitòria única de la Llei
d'ordenació territorial.

Per altra banda, una vegada que es fa per aquesta via, és
evident que s'ha de fer acomodant el pla que s'està tramitant als
criteris que hagi aprovat el parlament, i només a títol d'exemple,
citaré tres dels criteris aprovats pel parlament que nosaltres
entenem que s'acompleixen, però que podrien ser més. Per
exemple, el criteri número 3 que exigeix la necessitat d'un
instrument urbanístic supramunicipal; el POOT no preveu aquest
tipus d'instrument ni proposa cap sistema de coordinació
intermunicipal. Pel que fa al criteri número 4, el POOT no
determina les característiques ni quantifica les necessitats de sòl
públic a cada una de les zones, tampoc no preveu cap sistema per
a la seva obtenció. Pel que fa al criteri número 6, el POOT no
estableix paràmetres ni dotacions obligatòries per a cada una de
les zones; i així podríem seguir almanco amb set o vuit criteris
que entenem nosaltres que s'acompleixen o almanco són d'una
redacció molt confusa. La qual cosa ens fa arribar a la conclusió
que aquest serà, si s'aprova així, un pla sense possibilitats de
produir els efectes legals que es pretenen, o dit d'una altra
manera, serà un pla sotmès a contenciosos i, per tant, un pla que
generarà una important, una preocupant inseguretat jurídica, que
si parlam d'urbanisme a les illes d'Eivissa i Formentera serà un
grau més d'inseguretat jurídica afegit a la situació actual que hi
ha, que és prou preocupant.

Però ens preocupa especialment que el pla que s'ha
presentat no fa una anàlisi global de la situació actual del
sector, ni planteja cap a quins objectius ens volem dirigir.
Fins i tot tenim dubtes sobre el que aquest pla pretén o quins
objectius es proposa, per exemple entenem que un dels
objectius hauria de ser esser més competitius en el futur; la
relació entre l'oferta i la demanda, quina evolució sofrirà
cap al futur? No se'n diu res. Els nous reptes de la Unió
Europea, competir en un marc cada vegada més dinàmic,
amb economies obertes cada vegada més a nivell mundial
i les implicacions que tendrà dins el sector a les nostres illes
la futura unió monetària de la Unió Europea. Són aspectes
que están a la vuelta de la esquina com es diu, que són del
futur més immediat i que el Pla per a l'ordenació de l'oferta
turística per a Eivissa i Formentera que aprovarem d'aquí a
uns dies no els planteja. Creim que són errors importants
que s'haurien de replantejar.

Pretén una major qualitat en el sector? Ho dubtam,
almanco. Pretén ajustar la quantitat de l'oferta a la capacitat
dels recursos naturals, el que es coneix com a càrrega
ambiental? Ho podem veure, en qualsevol cas no en parla o
no es pot deduir d'una lectura profunda del que és el pla que
està actualment en tramitació. No veim per tant aquestes
qüestions que entenem que són bàsiques per cap costat.

Pel que fa a l'oferta i demanda, avui per avui tothom
coincideix que hi ha un excés de places per ser competitiu.
Si escoltam els dirigents del sector empresarial parlen
d'almanco un excés de 8.000 places hoteleres per ser
competitius; fins i tot el propi President del Govern de la
Comunitat Autònoma en el discurs sobre l'estat de
l'autonomia de les Illes Balears afirmava que no s'ha
d'incrementar el nombre d'hotels ni d'apartaments, si n'hi ha
de nous s'han de retirar del mercat els vells. Bé idò, aquesta
és una qüestió que avui per avui ja ningú no discuteix.

Oferta i capacitat dels recursos naturals, el que es coneix
com a càrrega ambiental, o sigui la relació entre cens de
població i extensió territorial per la capacitat d'assumir
visitants, segons especialistes en el tema a Eivissa sobrarien
65.000 places, a Formentera en sobrarien 4.600. Parlant de
recursos naturals, el tema de la capacitat de subministrar
aigua potable a aquesta població en el pla i així es va
reconèixer per les autoritats de la conselleria en el seu
moment, ni es va contemplar.
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És evident, per tant, que amb aquesta situació i amb aquests
antecedents qualsevol persona raonable, amb coherència i amb
sentit comú, arribaria a la conclusió que el Pla per a l'ordenació
de l'oferta turística a Eivissa i Formentera és un pla restrictiu o
que proposa reduir places. Idò no, no és així, i això és el que ens
preocupa i ens agradaria que es corregís, perquè encara creim
que hi som a temps, i esperem que fos una manipulació
d'aquestes que solen fer els mitjans de comunicació al Sr.
Conseller, quan va dir que no pensava acceptar cap de les
al•legacions de les institucions a no ser les dels ajuntaments,
esperem que això sigui una manipulació d'aquestes que de
vegades li han fet de les seves paraules i no sigui així.

Dèiem, per tant, que hauria de ser un pla restrictiu amb els
antecedents dels quals partíem i trobam que el pla es limita a
exigir qualitat als nous creixements, però creixements en
definitiva. Per tant, Sr. Conseller, creim que no és el pla que
necessita el futur del sector turístic d'Eivissa i Formentera. Però
és més, el pla consolida tots els sòls urbans i urbanitzables amb
pla parcial aprovat, i sap el Sr. Conseller què significa això,
consolidar els sòls urbans i urbanitzables amb pla parcial
aprovat? Quants plans parcials aprovats hi ha a Eivissa i
Formentera que no quedarien afectats per aquest POOT, quantes
places representen que s'afegirien a les que hi ha actualment on
tothom ja coincideix que en sobren; quins efectes tendria sobre
l'equilibri d'oferta i demanda? Ens hagués agradat trobar en el
POOT una justificació de totes aquestes qüestions, no l'hem
trobada.

Només una dada, només en el terme municipal de Sant Josep
hi ha devuit plans parcials aprovats definitivament i pendents de
desenvolupar la majoria d'ells, que s'afegiran, si es desenvolupen
sense que estiguin afectats pel POOT, a l'oferta que hi ha ja avui
en dia. El mateix podríem dir dels altres ajuntaments, encara que
evidentment amb una quantitat menor.

Per tant, creim que no aporta solucions al principal problema
que té el sector turístic a les nostres illes, que és sobretot un
excés d'oferta, una falta de qualitat i, per tant, la necessitat d'una
reconversió profunda en lloc de regular nous creixements i
permetre seguir desenvolupant aquells sòls que ja estan
qualificats a l'actualitat.

I per acabar, dos aspectes més. L'òrgan de gestió. El POOT
deixa la seva execució bàsicament en mans d'un òrgan de gestió,
que si bé és ample i més o manco representatiu, però que no és
un òrgan executiu; per tant, és un òrgan que no té ni tendrà
capacitat executiva per concretar totes les qüestions que el POOT
deixa obertes. Ens temem que amb aquesta situació podem
repetir l'exemple de Mallorca que passat un any encara que s'ha
desenvolupat, no s'ha aplicat el POOT a l'illa de Mallorca.

I un aspecte, evidentment, que també és important, la
finançació. Qui paga tot el que planteja el POOT? El POOT
fa un estudi econòmic que és una absoluta inconcreció i que,
com que dèiem abans que partim d'una falta de consens,
pensam que si no hi ha una concreció i un compromís de
cada un dels agents a l'hora d'executar aquests plans que es
preveuen poc èxit es tendrà. Per tant, pensam que el pla
econòmic i financer hauria de preveure un pla d'inversions
i d'etapes, parla el pla de, per exemple, instal•lacions
esportives, ics milions, però on aquestes instal•lacions
esportives, qui posa a disposició de la gent que ho hagi
d'executar els terrenys per exemple per a aquestes
instal•lacions, quant, amb càrrec a quins pressuposts? Com
dèiem, una absoluta inconcreció.

No específica tampoc quines aportacions haurà de fer
cada un dels agents inversors. El cas dels ajuntaments, que
tots sabem amb quina situació financera es troben, parla de
la possibilitat de crear noves taxes o noves contribucions
especials; s'ha preguntat el Govern quina possibilitat tenen
els ajuntaments d'aplicar aquest tipus de polítiques
recaptatòries amb la situació en què es troben avui en dia?
Per altra banda, el Govern balear és qui tramita i aprova el
POOT, per tant, entenem nosaltres que hauria d'assumir
amb molta més concreció, amb molt més compromís les
despeses de modificació dels planejaments que això
representarà als ajuntaments;

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. TUR I TORRES:

Acab ara mateix, Sr. President. O els costs per possibles
indemnitzacions per requalificacions de terrenys, si és que
en alguns casos es dóna el cas.

Per tant, per acabar, entenem i resumim que aquest
POOT no respon ni a la realitat de les illes d'Eivissa i
Formentera ni a les necessitats. En primer lloc, perquè no és
fruit del consens, perquè difícilment podrà ser aplicat amb
les condicions legals amb les quals neix des del Butlletí
Oficial; per tant, perquè es deixa en mans d'un òrgan de
gestió que no és executiu i perquè la seva finançació és
absolutament inconcreta i de difícil aplicació el dia de demà
que es vulgui executar. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicent Tur. Per fer la contestació té
la paraula el representant del Govern Conseller de Turisme,
Sr. González Ortea.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
i Ortea):

Gracias, Sr. Presidente, señoras, señores diputados. Sr. Tur,
parte del debate que vamos a tener hoy me temo que es casi una
repetición del que tuvimos hace poco tiempo, un par de semanas
creo recordar, a propósito del Plan de ordenación de la oferta
turística de Mallorca, porque alguna de las cuestiones son las
mismas y yo creía haberlas contestado entonces, pero, en fin, hoy
vuelven a salir. Voy a ver si voy más o menos por orden en
relación a lo que usted plantea.

Lo primero que plantea es la queja de que se ha hecho un plan
sectorial aprovechando la disposición transitoria primera de la
Ley de ordenación del territorio y usted recalca que ese es un mal
sistema. Este es un debate antiquísimo, en esta cámara yo,
cuando portavoz del grupo, recuerdo que lo discutí muchas veces
con otros portavoces, entre ellos, del Grupo Socialista, y desde
luego siempre sostuve la teoría de la que estoy absolutamente
convencido, que gracias a todo ese planeamiento sectorial que se
ha ido haciendo se podrían abordar en algún momento las
directrices de ordenación del territorio. Yo creo que haber
abordado las directrices de ordenación del territorio en el
momento en que la LOT preveía eso, en el momento procesal, es
decir, inmediatamente después de hecha la LOT, creo que
hubiera sido un error; es mucho mejor partir de un planeamiento
sectorial que ya se conoce y que, en todo caso, cuando las
directrices estén puedan modificarse, pero sobre una base en que
se conocen un montón de datos y se ha movido ese planeamiento
sectorial. Ya lo sé que usted seguramente no estará de acuerdo,
otros portavoces del Grupo Socialista con los que he discutido
este tema hace años ya no lo estaban, lo sé, pero es mi opinión
personal. Estoy absolutamente convencido y créame que si ahora
hubiera que hacer la LOT, mi modesta aportación sería que en la
LOT se plantearan las cosas así, no como una disposición
excepcional, sino realmente como un método para llegar a las
directrices. Me parece muchísimo más útil que haber partido de
las directrices inicialmente. Pero en fin, comprendo que es una
discusión filosófica en la que seguramente no estaremos de
acuerdo ni nos vamos a poner.

Bien, respecto, ya entrando en el contenido concreto del Plan
de ordenación de la oferta turística, me habla de los criterios, el
tercero, el cuarto y el sexto, que, efectivamente, creo que ustedes
han presentado, el Grupo Socialista ha presentado enmiendas en
este sentido. Respecto al tercero, que se refiere a cuestiones de
órganos supramunicipales, yo creo que estaba concebido en el
momento en que se pensó inicialmente para el POOT de todas
islas que se iba a hacer un único POOT para el caso de las zonas,
y en los primeros borradores fue así, en que se cogían varios
municipios simultáneamente. Como después, tanto en el caso de
Mallorca como en el caso de Eivissa y Formentera, se hicieron
zonas o subzonas exclusivamente limitadas a un municipio
porque se pensó que iban a ser más operativas, desaparecía la
necesidad de esos órganos supramunicipales concretos para
gestionar la zona en cuestión.

En cuanto al criterio cuarto, yo creo que el criterio cuarto
nace también en un momento en que todavía aquí no se ha
hecho una ley fundamental, la Ley de espacios naturales, el
otro día hablábamos de ella, el Conseller Reus de resultas de
una interpelación hablaba de esta ley, y creo que coincidía
con todos los portavoces en que había sido una ley
fundamental. Esta ley marca el antes y el después en
materia yo creo que de ordenación, sobre todo,
medioambiental de esta comunidad. Y efectivamente, los
criterios del POOT se hacen antes, por eso la necesidad que
pide de suelos públicos era entonces mucho más importante
y de mucho más calado que en la que con posterioridad,
cuando se redacta el POOT y ya se tiene la Ley de espacios
naturales, resulta. De todas maneras, en el POOT se
contempla la necesidad de una serie de suelos, precisamente
para operaciones concretamente de intercambio y se prevé
también la de suelos dotacionales para poner a disposición,
luego hablaré, porque usted se ha referido, al entrar en
financiación, a algún tema en concreto y luego se lo
comentaré más.

Igualmente pasa, creo que el otro criterio era el número
6, en que lo que se pedía era que hubiera parámetros o
dotaciones obligatorias en cada una de las zonas, y quizás
de lo que se queja usted es de que son excesivamente
uniformes. Esa uniformidad nace también, bueno, primero
de una cierta uniformidad del entorno y de la oferta turística
en las zonas que se estudiaban, pero después también de una
decisión municipal en cuanto que se hizo una encuesta con
los ayuntamientos para ver qué grado de restricción querían
en los parámetros y en los equipamientos. Y entonces hubo,
como digo, una cierta uniformidad en la respuesta
municipal. Con posterioridad se pensó que, en cualquier
caso y en el período de alegaciones, era el momento en que
tanto los parámetros de una cosa como de otra podían
alterarse o modificarse en virtud de esas alegaciones.

Y por cierto aprovecho para aclararle que,
efectivamente, quizás fue una mala interpretación de algún
medio de comunicación el que yo dijera que sólo íbamos a
tener en cuenta las alegaciones municipales, eso no tiene
sentido, es una barbaridad y créanme, por favor, que yo no
suelo decir barbaridades o procuro no decirlas. No, vamos
a tener en cuenta todas las alegaciones, lo que sucede es que
yo hice hincapié en las alegaciones que se refieren a los
ayuntamientos precisamente porque una de las críticas que
se venía haciendo por parte de todos, cuando se sacó a
exposición pública el POOT, es que los criterios eran
enormemente uniformes en todas las zonas, y que por qué,
por ejemplo, se había utilizado el criterio de 60 metros por
plaza en todas las zonas turísticas cuando en el POOT de
Mallorca no fue así, se usan 60 ó 70, según los sitios se usan
de forma distinta estos criterios. Bien, entonces yo dije: esto
fue una petición municipal, responde a esto, en el momento
en que los ayuntamientos en sus alegaciones ahora planteen
otras cosas, las vamos a aceptar. Eso quizás dio lugar a la
interpretación de que lo que íbamos a aceptar era lo de los
ayuntamientos. Aceptaremos todo lo que nos parezca
lógico, aceptable y que vaya o encaje con la filosofía del
POOT.



2014 DIARI DE SESSIONS / Núm. 52 / 29 d'octubre del 1996

Después, hace una serie de planteamientos que dice que el
POOT no se mete en ellos, planteamientos que, saltándome un
poco el orden en que usted los ha dicho, pero que yo diría que
son fundamentalmente del tipo del que, como digo, ya
discutimos aquí cuando hablábamos del POOT de Mallorca; y es
que yo creo que se pretende que el Plan de ordenación de la
oferta turística sea un instrumento que vaya mucho más allá de
la pretensión de ordenar la oferta turística, se pretende que
ordene el suelo y que ordene prácticamente todo. En definitiva,
de alguna forma que sustituya a unas directrices de ordenación
del territorio, yo creo que se quiere llegar a eso, y se pretende
incluso que intervenga, y a eso soy absolutamente contrario, ya
lo dije desde esta tribuna hace una semana con motivo de la otra
interpelación, a invadir competencias municipales y a entrar a
saco en el tema de ordenar el suelo de los municipios con
carácter de planeamiento municipal. En definitiva, no me parece
que el POOT tenga que descalificar suelos, no me parece que el
POOT tenga que fijar exactamente el número de plazas que tenga
que haber; creo que todo esto insisto es una ordenación que
corresponde a los ayuntamientos. El POOT, como cualquier otro
planeamiento sectorial, tiene que fijar unos límites generales,
más o menos homogéneos en relación a lo demás, pero después
cada palo tiene que aguantar su vela y cada administración tiene
que cumplir y cargar con sus responsabilidades o sus
obligaciones; y son los municipios, a mi juicio, los que tienen
que insistir en este tipo de planeamiento. Si hay que descalificar
suelo es el momento cuando se hace la revisión de los
planeamientos municipales, es el momento mejor para proceder
a esa descalificación de suelo. Y si hay que entrar en
limitaciones de otro tipo, pues el POOT tiene las puertas
perfectamente abiertas a los municipios para que sus
restricciones sean y vayan mucho más lejos de las que plantea el
POOT.

Desde luego en el tema de plazas y de exceso de plazas usted
llega a decir que hay demasiadas plazas y que hay que suprimir
plazas y que sobran plazas, bueno, que hay quién dice que sobran
plazas. Y es posible, no le digo que no, ¿pero usted cree que el
Plan de ordenación de la oferta turística es un documento que
debe prohibir el que haya ninguna plaza nueva, que se haga
ninguna plaza nueva en el ámbito de Eivissa y Formentera o en
el ámbito que quiera territorial de esta comunidad? ¿Usted cree
que incluso, además de prohibir, debe de decretar el cierre de
determinadas plazas para conseguir que esas plazas que usted
dice o que otros dicen que deben desaparecer, desaparezca? Yo
creo que no es esa la misión del plan y que además yo creo que
incluso llegaría a ser inconstitucional el prohibir que alguien
pudiera hacer alguna plaza. Yo creo que lo que tiene es arbitrar
los mecanismos para dificultar enormemente, primero que se
hagan plazas de baja calidad, obligar a que se hagan plazas de
gran calidad, eso lo hace; y después, arbitrar mecanismos para
que el que tiene plazas de baja calidad pueda sustituirlas por
plazas de mejor calidad o incluso eliminarlas. Eso es en la
dirección en la que tiene que ir, pero en la dirección digamos del
convencimiento o de las facilidades en ese sentido, no en la
dirección, creo yo, de prohibir la ejecución de nuevas plazas. O
sea que se me queja de que el POOT no es suficientemente
restrictivo, pero vuelvo a decir que no es el instrumento
adecuado para hacer esto, y que, además, yo dudo que haya
ningún instrumento adecuado para disminuir el número de plazas
o para prohibir el número de plazas.

Órgano de gestión. Del órgano de gestión también hablamos
el otro día. Usted me dice, no es ejecutivo, no es un órgano
de carácter ejecutivo; bien, yo creo que el órgano de gestión
es un órgano de carácter gestor, que es lo que tiene que ser.
El órgano de gestión, yo creo que tal como estaba concebido
en el POOT de Mallorca y así se repite en el POOT de
Eivissa, en realidad está concebido de acuerdo con una
cierta secuencia, que no está explícitamente manifiesta en
el plan, eso lo acepto, pero que realmente está
implícitamente expuesto. Las secuencias de actuaciones
son: primero los ayuntamientos van y adaptan su
planeamiento; y entonces se crea un órgano gestor que,
municipio por municipio, zona por zona, busca la manera de
llevar a cabo y desarrollar sobre todo las operaciones o
facilitar sobre todo las operaciones de reconversión de
intercambio, de adquisición de suelo público para
operaciones para equipamientos dotacionales y de, en su
caso, incluso impulso a las operaciones de esponjamiento.

La verdad es que, efectivamente, en Mallorca hemos
llegado a la conclusión todos de que después de un año en
que no se han producido esas adaptaciones, se puede atribuir
al órgano gestor, porque la verdad es que se puede, un papel
prioritario desde el principio se puede crear ese órgano de
gestión, sin esperar a la adaptación municipal y que, entre
las misiones del órgano gestor sea ayudar a esa adaptación.
Bien, eso, naturalmente en este caso la ventaja que tenemos
de que hemos aprendido la lección de lo que ha pasado en
Mallorca, lógicamente en Eivissa y Formentera no vamos a
esperar a la adaptación de los planeamientos municipales,
sino que vamos a crear el órgano de gestión enseguida para
que efectivamente pueda ayudar a esa adaptación municipal
y después desarrollar esas operaciones de reconversión y de
intercambio. Yo creo que puede ser operativo y si no lo es
lo cambiaremos sobre la marcha, lo haremos operativo, no
le quepa duda. La verdad es que crear órganos de gestión u
órganos de cualquier tipo, con misiones para retrasar las
cosas, como comprenderá, el Gobierno no puede tener el
menor interés. De manera que lo que vamos a ver es si
efectivamente no funciona suficientemente bien pues lo
adaptaremos y no tendré ningún inconveniente en reconocer
que bien, que hay que hacer las adaptaciones que sean del
caso. Vuelvo a repetir que tenemos la enorme ventaja de
tener el precedente de Mallorca, digo tenemos en el caso de
Eivissa y Formentera; tenemos la ventaja de tener la
experiencia de Mallorca y que ya todo esto en Mallorca
habrá empezado, por consiguiente en Eivissa y Formentera
podemos avanzar mucho más aprisa.
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Y finalmente, perdón, Sr. Presidente, y acabo, el tema de
financiación es un tema que yo creo que ya está muy discutido
en esta cámara, ya lo hemos discutido en ocasiones anteriores y
concretamente en el debate anterior; y yo creo que sí que la
financiación está perfectamente clara a quién corresponde, lo que
está claro lo que no está es temporalizada, en eso estoy de
acuerdo, lo dije el otro día y lo comprendo. Lo que no se dice es:
si resulta que un ayuntamiento concreto que es el que tiene la
responsabilidad de mejorar los accesos a una determinada zona
turística, no se le dice y usted los tiene que mejorar el año 97 o
en un año o en dieciocho meses o en veinticuatro meses, no se
dice esto. El decir esto es una perfecta inutilidad, es muy
sencillo; como comprenderá, el papel lo aguanta todo, eso se
puede decir en cualquier momento, pero el decirlo no sirve para
nada, las administraciones públicas lo irán haciendo en la medida
de sus posibilidades. Y en cuanto a la financiación de los temas
de carácter privado, por ejemplo de las operaciones de
reconversión, pues también el papel sigue aguantándolo todo y
también se les puede temporalizar; pero yo creo que es mucho
más inteligente no temporalizarlo y en las adaptaciones zona por
zona ver qué operaciones son posibles y tratar de empujar y de
impulsar esas operaciones. Pero darles una temporalidad me
parece, insisto, que es poner sobre el papel una cosa que luego
funcionará o no funcionará en cuanto a tiempo, y yo creo que lo
importante es que funcione en cuanto a hecho. Ya lo decía el otro
día y lo vuelvo a repetir, a mi juicio, en los planes de ordenación
de la oferta turística son planes a medio plazo, no son planes para
un año, para dos años o para cinco años, son planes a medio
plazo, para ir consiguiendo cambiar de alguna forma la
presentación o la imagen y en definitiva el entorno de algunas de
nuestras zonas turísticas y sobre todo de las más obsoletas, o de
las más sobrecargadas.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a la intervenció dels
diferents grups parlamentaris per fixar-ne la seva posició. Per
part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el seu portaveu,
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, com que només tenc cinc minuts, intentaré
centrar-me només en alguns dels aspectes d'aquest Pla
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera, i en
primer lloc, he de dir que, des del punt de vista d'Els Verds
i dels ecologistes, el POOT és una presa de pel. És una
oportunitat perduda per ordenar de veritat el sector
d'allotjaments turístics, és una oportunitat perduda,
desgraciadament. En aquests moments, 1995, quan tenim
una sobreoferta de places turístiques, quan hauríem d'anar
pensant en reduir a poc a poc aquest excés de places
turístiques se'ns presenta un instrument legal, un pla, per
seguir creixent turísticament, a costa del territori, de l'aigua
i del propi futur del turisme. Sincerament no ho entenc, a
vegades dóna la impressió que el Govern el que pretén no es
millorar i garantir el futur del turisme, sinó tot el contrari,
carregar-se'l, per això dic que no ho entenc.

I dic que aquest POOT consider que és una presa de pel
per diferents motius, que esbossaré molt breument. En
primer lloc, perquè aquest POOT no rebaixa en cap cas els
paràmetres de creixement urbanístic dels planejaments
municipals. Ens ha dit en diferents ocasions el Sr. Conseller
de Turisme, l'actual i l'anterior, que no volen ficar-se en
competències que són municipals; però bé, si estam parlant
d'un pla que ha de condicionar els planejaments municipals
i que per tant aquests planejaments municipals s'hauran
d'adaptar, seria, hauria estat una bona oportunitat per
ordenar de veritat aquests planejaments municipals. Per tant,
ens trobam que en aquests moments a Eivissa pot créixer,
no diré que això sigui per culpa del POOT, però, segons els
planejaments municipals actuals l'illa d'Eivissa pot créixer
un 529%, és a dir que podrien arribar-hi a viure més de mig
milió de persones; Formentera pot arribar a créixer un
662%, més de 35.000 habitants, i el POOT no en diu res de
tot això, ni hi posa cap mesura per impedir-ho.

I a més, fa excepcions perilloses. Per exemple, sòl apte
per urbanitzar en pla parcial aprovat, però no executat total
o parcialment, excepció; sòl urbanitzable no programat,
però amb pla parcial aprovat i no executat, fora; terrenys
amb llicències no expressament caducades, fora. Abans li ha
dit el portaveu socialista, Sr. Conseller, sap vostè la
quantitat de projectes, la quantitat de llicències que pot
haver-hi amb aquestes excepcions que queden fora? És que
ens podem trobar que d'aquí a vint anys, d'aquí a quinze
anys, encara s'estiguin construint projectes turístics que
tenien llicència de fa molts anys i que no han estat
expressament caducades o que eren plans parcials que
encara no estaven executats, i que, clar, el POOT no hi
podrà fer res, perquè estaven dins aquestes excepcions.
Sincerament, crec que en aquest cas hi ha desenes
d'excepcions i això és molt perillós perquè no sé quina
funció podrà tenir aquest POOT, a quins projectes podrà
afectar.

Sempre el Govern té i ha tengut molta por a les
indemnitzacions i ho comprenc, però juristes, especialistes
en dret administratiu, en dret urbanístic consultats
explícitament sobre aquestes excepcions, ens han dit que
aquest temor del Govern és excessiu, per les
indemnitzacions, és excessiu perquè no creuen que aquestes
indemnitzacions hagin de ser, en cap cas, és a dir, sempre
serien indemnitzacions petites, molt petites, per tant, no sé
per què aquesta por.
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Per altra banda, el POOT estableix un marc de reconversió
turística litoral adreçat al creixement quantitatiu de places i que
pràcticament impedeix que els sòls que s'alliberen, els sòls
turístics que quedaran lliuren, es puguin destinar a altres usos
d'equipament social, com per exemple, espais públics, centres
cívics, escoles, no diu que sigui impossible, però realment ho
posa molt difícil aquest POOT.

Per altra costat el POOT equipara camps de golf, ports
esportius, piscines, places d'aparcament, els equipara com si
fossin equipaments essencials, bàsics, imprescindibles, com si
fossin dispensaris mèdics o escoles i, en canvi, no diu res de la
necessitat d'infraestructures tan importants com reutilització i
depuració terciària de les aigües, recollida selectiva de residus o
obligatorietat d'instal•lar energia solar tèrmica per escalfar aigua,
per posar alguns exemples. No fa falta dir que ni tan sols hi ha
una sola línia sobre la increïble oferta il•legal turística que tenim
a les nostres illes, ni una sola línia. A més, crida l'atenció que
quan parla de zones de reconversió preferent, para de l'eixampla
de vila, que l'eixampla de vila del municipi d'Eivissa
pràcticament no hi ha ni un sòl hotel i, en canvi, el volen
reconvertir, no ho entenem. I el nucli de Sant Antoni, en canvi,
zones com Platja d'En Bossa, Figueretes, Port des Torrent, molt
més massificades i degradades, no són considerades com a zones
de reconversió preferent, no ho entenc.

Finançament, més de 10.000 milions de pessetes és la
previsió per invertir aquí. Curiosament, com a mínim, el 70%
d'aquest pressupost anirà a càrrec dels ciutadans ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat. Jo ho lament molt, però he de
recordar i no només ho faig a vostè, sinó amb caràcter general,
que la interpel•lació la formula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista i que els altres el que han de fer és fixar-
ne la posició entorn a la interpel•lació formulada per un altre
grup. No fer-ne una altra aprofitant aquesta.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, com dic, el 70% l'haurem de pagar
les institucions, és a dir, els ciutadans, en una qüestió que
bàsicament és per a un profit o un benefici de particulars, suposa,
per tant, una subvenció a fons perdut al sector hoteler. Nosaltres
pensam que, com a mínim, s'haurien d'equilibrar les aportacions
entre fons públics i fons privats.

I per tant i per acabar, òrgan de gestió i de participació.
Resulta que és una cogestió pública i privada, allà on, a part dels
consells insulars, Govern balear, hi participen immobiliàries,
hotelers, però no es diu res d'altres partits de l'oposició,
ecologistes, foments de turisme, per exemple, és absolutament
centralista. Per tant, desgraciadament, com deia, una presa de
pel, una oportunitat perduda per regular el sector turístic i que,
desgraciadament, crec que a poc a poc ens pot dur al suïcidi
col•lectiu turístic. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part del Grup Parlamentari Esquerra
Unida, té la paraula la seva portaveu, la Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Una altra vegada hem de parlar en aquest plenari
d'un POOT programat sense haver aprovat prèviament les
directrius territorials i, per tant, aquesta situació torna
condicionar molt les mancances del POOT que avui
debatem o que avui hem de prendre posició sobre la
interpel•lació.

Del POOT d'Eivissa i Formentera coincidim amb la
valoració que feia el Grup Parlamentari Socialista, qui
protagonitza la interpel•lació, en el sentit que no acompleix
o no segueix els criteris aprovats pel Parlament balear, el
criteri quart i el dotzè, sobre la necessitat d'adquisició de sòl
públic i tampoc no està contemplada la manca d'aigua ni
l'índex d'ocupació de les platges com a factor limitatiu del
creixement turístic. El Parlament balear també plantejava
que el POOT hauria d'aplicar o d'indicar les pautes sobre els
camps de golf i aquest, el d'Eivissa i Formentera, no es
pronuncia sobre el projecte que ha provocat tanta oposició
popular, com és el camp de golf de Cala d'Hort que, a la
vegada, propugna l'ampliació de l'oferta complementària de
la zona. El POOT tampoc no recull de manera satisfactòria
els criteris del Parlament balear en relació amb el turisme
alternatiu, a la limitació del turisme quantitatiu o a les
restriccions per a la declaració d'interès social a les
instal•lacions en sòl rústic.

Consideram, per tant que el POOT d'Eivissa i
Formentera és un instrument insuficient que, en aquest
sentit, ho és com a instrument d'ordenació territorial; és
evident, ho ha dit el Sr. Conseller, no pensa qüestionar ni
qüestiona els espais urbanitzables prevists pels ajuntaments
i el diputat Sr. Balanzat ha explicat les xifres que estan
planejades i, per tant, el POOT no ho qüestiona, no ho
planteja. Tampoc pensam que sigui un bon instrument
d'ordenació de l'oferta turística, només es limita a fixar els
paràmetres de qualitat per als allotjaments. Però,
perfectament, pensam nosaltres, podria plantejar criteris per
modificar l'actual model turístic, excessivament massificat,
de temporada molt curta i depredador del territori. No parla
ni es pronuncia sobre obres previstes per l'Administració
central que tendrien un gran impacte a les zones turístiques
d'Eivissa, com és el cas de l'ampliació del Port d'Eivissa o
la construcció dels passejos marítims de Telemanca, Platja
d'En Bossa o la Badia de Sant Antoni; i només fa referència
a la prolongació de l'inexistent passeig marítim de Sant
Antoni. Tampoc, en aquest sentit, s'ha escoltat la
reivindicació de la Coordinadora d'Entitats Cíviques de
Formentera, que va plantejar la necessitat d'un POOT
específic, potser no exactament així, però almanco no
considerar Eivissa o l'illa de Formentera com si fos un
municipi més de l'illa d'Eivissa. Tampoc no hi ha hagut un
debat ni una informació suficient que pensam que hauria
d'haver estat una condició imprescindible per un document
d'aquesta importància. I coincidim amb la valoració que ha
fet el diputat Sr. Balanzat que pensam que ha estat una
oportunitat perduda per elaborar un document que establís
directrius vàlides per redefinir el model turístic reduint
l'oferta i millorant substancialment les zones turístiques.
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Finalment, Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera va
presentar una sèrie d'al•legacions al POOT que estan en estudi,
com ha dit el Sr. Conseller, però de les qual volia destacar les
conclusions. Consideren que és un instrument que en cas que
s'aprovàs tal com està redactat o amb lleugeres modificacions
només serviria per augmentar els problemes del sector turístic i
la degradació de les nostres, en benefici dels especuladors
urbanístics; i que es planteja, per part d'Esquerra Unida d'Eivissa
i Formentera, la possibilitat o el plantejament de retirada del
POOT mentre no s'elaborin les directrius territorials amb el
màxim de participació i una moratòria per a la construcció de
nous establiments turístics i un control de l'òferta il•legal.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Nacionalista-
PSM, el Sr. Sansó té la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Tur, al
nostre grup li pareix bé aquesta interpel•lació del Grup
Socialista, ja que pràcticament tenim ocasió de fer unes crítiques
fetes ja pel PSM al POOT de Mallorca, que creim que són també
vàlides avui per al POOT d'Eivissa i Formentera. Aquest pla cau
en els mateixos errors que el del pla de Mallorca, essent
insuficient per poder planificar i assolir un model turístic que
serveixi d'herència a generacions futures.

Bàsicament l'únic que es fa és mirar de racionalitzar la planta
hotelera, però sense evitar un potencial creixement desmesurat
de l'oferta turística. El POOT d'Eivissa i Formentera, com va
passar també amb el de Mallorca, neix legalment molt limitat, ja
que pateix l'inconvenient, i altres portaveus ja també ho han dit,
de no haver-hi les directrius d'ordenació territorial que des de
l'any 87 estam esperant i que encara avui no sabem quan
s'aprovaran. Clar, la sortida del Govern és dir que el POOT no
pot entrar en certes coses, però mentrestant què feim, mentrestant
continuam esperant. El nostre grup no pot estar d'acord amb
aquesta argumentació perquè mentre esperam seguim degradant
les nostres illes.

Si realment es volgués ordenar l'oferta turística per part
del Govern, hauríem de reflexionar sobre el que tenim i
evitar tot el que pugui repercutir negativament, sobretot,
augmentant encara més l'oferta com s'està fent. Massa
vegades, des del nostre grup, hem manifestat que ha de
predominar l'interès general per damunt dels interessos
sectorials i particulars. És bo que limitem i dificultem el
creixement d'allotjaments turístics, però si no es fa el mateix
amb els habitatges unifamiliars i plurifamiliars farcirem
d'ells tot el sòl disponible a cada zona. El nostre Grup
Nacionalista-PSM pensa que no sols és l'excés d'hotels allò
que satura els recursos turístics, sinó també l'excés actual
d'habitatges i locals comercials. Pensam que el POOT
d'Eivissa i Formentera, una vegada més, sembla fet per
defensar certs interessos i no el turisme en general. Es
planteja el foment dels habitatges residencials com
alternativa al turisme d'ocupació hotelera continuant amb el
consum elevat d'espais i recursos naturals. El pla continua
amb la política seguida fins ara pel PP de donar l'esquena a
la realitat pel que fa al gran volum d'oferta turística ja
existent. El pla no solament no preveu mesures per
combatre aquest greu problema, sinó que a l'hora d'establir
els nivells de càrrega turística que ha de suportar una zona,
no comptabilitza tota aquesta oferta que si no li volem dir
il•legal, almanco es troba en una situació no legal.

El problema real d'aquest pla és que com el de Mallorca,
només intenta limitar la nova creació d'hotels, i hem de dir
que no a totes les zones, sobre la resta de construccions no
hi ha cap limitació al creixement fomentant més
desequilibris i predicant allò que el Grup del PP no creu. Per
confiurmar aquest fet, n'hi ha prou rellegint el text de la
memòria justificativa per reforçar-nos ja que ens dóna la raó
sobre les preocupacions exposades pel nostre grup. La
saturació de capacitat d'acollida actual que reconeix la
pròpia memòria justificativa i demostra l'anàlisi de cada
zona, pot passar fàcilment a (...) una sobresaturació.

El pla cau en el greu error de no incidir en els sòls
urbans i urbanitzables, i ja ho hem dit aquí, amb l'excusa
que no hi podem incidir, quan de temps hem d'esperar
perquè el Govern hi pugui incidir, en qualque pla, en el que
sigui, però mentrestant tenim aquest i creim que seria
necessari poder-hi incidir i poder almanco posar qualque
cosa, qualque tipus de pega a aquest creixement. Si es
desenvolupa aquest sòl s'obtendria una capacitat d'habitants
que multiplicaria per cinc la corresponent a l'illa d'Eivissa
i per més de sis la de Formentera. Per si fos poc, amb les
mesures aprovades pel Govern central, i cal dir-ho, sobre la
liberalització del sòl, desapareix la divisió entre sòl
urbanitzable programat i no programat, amb la qual cosa
encara hem d'afegir al voltant d'un 25% més de sòl no
afectat pel mateix POOT. Aquest és el creixement que el
Pla permet i que el PP avala quan no té en compte el
desordre, desgavell i saturació que la seva pròpia política ha
produït a les Pitiüses. El resultat i la política del PP és que
com més turistes venguin i com més habitatges es
construeixin, millor; és fàcil imaginar el resultat d'ofegor en
funció de molts dels recursos turístics que ja es troben al seu
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límit. No oblidem que foren els encants naturals de les nostres
illes els que feren créixer un turisme que s'ha vist en perill
precisament per un excessiu creixement. El Pla d'Eivissa i
Formentera no té un efecte reductor de la densitat dels altres sòls,
sinó que significa un increment absolut de la saturació sobre els
factors de característica turística de la zona, és curiós que una
vegada més i davant la manca de sensibilitat davant el problema
de l'aigua per part del PP, s'intervenguin  obligant, això sí,
obliguen, igual que es feia al POOT de Mallorca, amb dotac ió
de piscina per als edificis plurifamiliars aïllats de 10 o més
habitants. Creu, i vull transmetre aquí, en positiu, que crec que
s'han de mirar totes les al•legacions, el nostre grup a través de
l'Entesa Nacionalista i Ecologista ha fet les al•legacions
pertinents per intentar no caure en els mateixos errors en què va
caure el POOT de Mallorca, creim que és una ocasió que el
Govern no pot deixar de perdre, per tant, esperarem la m oció del
Grup Socialista, que si va en aquests termes possiblement tendrà
tot el nostre suport, perquè és una ocasió que el nostre grup
considera que no podem deixar de perdre una vegada més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
POpular, té la paraula el Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, només per fixar la
posició del nostre grup, del Grup Popular en relació a aquesta
interpel•lació, perquè, si no record malament, crec que és la
tercera o la quarta vegada que debatem sobre el mateix tema, per
tant no crec jo que tengui capacitat per convèncer algú, i tampos
els altres no tendran capacitat per convèncer-me a mi, per tant,
només faré una reflexió sobre dos o tres punts que hi ha aquí.

El Sr. Tur ha basat quasi tota la intervenció dient que no és el
pla que necessita i que vol l'illa d'Eivissa, que no hi ha hagut cap
tipus de consens, que és un pla que no neix del consens i que és
un pla buit, un pla mort, un pla que no pot anar endavant. Mirin,
jo només els vull explicar una cosa, si això ha estat intentar
consens, vostès ho jutgin, si no ha estat intentar consens, allà va.

Des del principi, quan la Conselleria de Turisme tenia
l'esborrany del que havia de ser el pla de l'ordenació de
l'oferta turística a Eivissa i Formentera, es varen fer
almanco sis o set reunions a Eivissa, a la seu del Consell
Insular, on la Conselleria de Turisme convidava els
representants de diferents ajuntaments, normalment hi
anaven els batles, el president de la Federació d'Hostaleria,
el president de la PIME, la Cambra de Comerç, i no sé qui
més, etc., etc., sé que hi venia més gent, i fruit de totes
aquestes reunions es va fer un text que havia de servir per a
l'aprovació inicial d'aquest pla d'ordenació de l'oferta
turística. A partir d'aquí, es va aprovar inicialment i es va
fer a exposició pública, totes les entitats, totes les persones,
tothom qui ha volgut ha tengut capacitat de presentar dins
el termini que cregués convenient, les al•legacions,
al•legacions que, per cert, encara el Govern no ha dit ni
quines admetria ni quines no, ni quin serà el pla, però aquí
ja, el que hem de fer, si podem, carregar-nos ja el POOT
abans que neixi, perquè també vull dir una cosa, fa un any,
senyores i senyors diputats, vostès havien sentit -o manco
d'un any-, havien sentit moltes vegades en aquesta cambra,
criticar el Govern i fins i tot el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, perquè deien que no serien capaços de dur un
pla endavant, que quedàvem a la cua i que seríem la darrera
illa i era allí on més falta feia. Curiosament, ara, que ens
hem avançat, que tenim el pla com aquell que diu a punt
d'aprovar-se definitivament, que es pot aplicar, resulta que
ara, aquest pla si poguéssim d'alguna manera, hauríem de
fer que no s'aprovàs i que haguéssim de començar de bell
nou i que passassin un parell d'anys més. Això, tal vegada
seria el que alguns pensen que seria ordenar i organitzar i
fer el futur turístic de les nostres illes.

Però anirem a objectius, s'ha dit que no compleix
objectius, jo crec que el que s'ha de saber, primer, en un pla
d'ordenació de l'oferta turística, quins objectius s'ha de fixar,
i està molt clar que una de les finalitat és la millora de la
qualitat i la millora de la nostra oferta turística, i crec que sí
que s'aconsegueix o millor dit, s'aconseguirà, i d'aquesta
manera serem molt més competitius, com deia el Sr. Tur,
efectivament, si milloram la nostra oferta, si milloram la
nostra qualitat, milloram els nostres serveis, milloram el
nostre entorn, milloram els accessos, milloram, per
exemple, l'oferta complementària, serem més competitius
davant els nostres possibles adversaris, dit ente cometes,
turístics.

Després, que el pla no és restritiu. Mirin, repetiré el que
he dit cinquanta vegades, ja. Primerament, el pla només
permet hotels de quatre o cinc estrelles, restricció, crec que
és restricció. Segona, els paràmetres que indica el pla i la
mateixa llei d'ordenació turística, si no record malament de
l'any 1987, els 60 metres, els aparcaments, l'oferta
complementària, parcel•la mínima, etc., etc., els sembla
poc, això?, els sembla poc una persona que vulgui fer un
hotel, jo sempre dic, una persona que vulgui fer un hotel a
Eivissa de 1.000 places, per començar ha de tenir 60.000
metres de sòl urbà, 60.000 metres de sòl urbà pensen que és
molt fàcil d'adquirir?, i en cas que es pogués adquirir no té
un preu prohibityiu la qual cosa fa que ningú no tengui cap
iniciativa per fer cap hotel, perquè jo em pregunt a veure
quantes noves places hi ha hagut des que es va aprovar, ja
no vull dir el pla d'ordenació de l'oferta turística, la Llei
d'ordenac ió turística l'any 1987, llicències que s'hagin donat
a partir d'aquella data, poquíssimes per no dir cap.
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Creixement desmesurat i que no desqualifica el sòl urbà.
Naturalment que no desqualifica el sòl urbà, el sòl urbà és un
dret que hi ha adquirit i ens preocuparem molt a entrar a
desqualificar un sòl urbà que segurament, a pesar que es digui
que hi ha juristes que diguin que el Govern té molt por i que no
sé què, el que és clar és qua una persona que té uns drets
adquirits, si se li priven, se l'haurà d'indemnitzar, no sigui que
aquí facem un pla de l'ordenació de l'oferta turística, que ens
queixam del finançament, que deim que no preveu finançament
i llavors haguem de cercar un finançament deu vegades més gros
per anar pagant sòls urbans que hem desqualificat, de totes
maneres, crec que el conseller ho ha dit molt bé, en tot cas són
els ajuntaments que tenen la facultat d'ordenar o de rebaixar o de
pujar sostres o de baixar-los.

Que es pot fer alguna plaça turística, naturalment, però torn
a repetir el mateix que vaig dir al Consell Insular d'Eivissa, de
què serviria que a Eivissa i Formentera prohibíssim fer altra
plaça turística més, quan sabem que els nostres competidors que
no estan molt lluny, poden ser a la Costa del Sol, a Canàries, hi
ha alguna comunitat autònoma, concretament l'andalusa que
prima als hotelers, a les persones que vulguin crear oferta, nova
oferta, fins i tot les prima, els dóna sòls a fons perdut, vostès
creuen que el creixement zero que pogués tenir el pla d'ordenació
de l'oferta turística a l'illa d'Eivissa i Formentera podria
solucionar aquest tema?

I parlen d'il•legals o que no contempla establiments il•legals,
tots sabem que no ho ha de contemplar, hi ha una llei o és que
durant tots aquests anys la conselleria sense tenir un POOT no ha
pogut actuar contra l'oferta il•legal?, o ara resultarà que tots
aquests que hem tancat fa pocs dies deu ser il•legal el tancament,
perquè com que el POOt no estava aprovat i el POOT no diu res
dels establiments il•legals, resulta que no es pot fer res, ni es
poden sancionar ni es poden tancar, és que la llei de sancions és
una altra cosa, senyors, una cosa és el pla d'ordenació de l'oferta
turística i l'altra la llei de sancions.

En fi, que hi ha tal vegada dins alguna zona, com ha dit algú,
que és reconversió preferent, per exemple, l'eixample d'Eivissa,
bé, tots sabem que els ajuntaments, els ajuntaments en ple es
pronunciaren sobre el POOT i presentaren les al•legacions que
varen creure convenients, i precisament aquesta es contempla, ja
veurem el que farà la conselleria, si les aprovarà o no, i el
Consell Insular també va presentar les seves. Per tant, només he
de dir, Sr. Conseller, que des del Grup Popular, el que li
demanam és que s'aprovi com més aviat millor el pla d'ordenació
de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera i que el posem en
funcionament, i després ja en parlarem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Palau, en parlam per tercera o per quarta
vegada, en aquest parlament, al Consell d'Eivissa, a altres
indrets, però em recordava vostè quan deia això aquell
conductor que anava per la carretera i li anunciaven per la
ràdio -per l'autopista- que n'hi havia un que anava contra
direcció, i ell diu, "no, un no, tots vénen contra direcció".
Sembla que vostès estan tancats a escoltar el que diu el
sector, el que diuen les diferents institucions afectades per
aquest POOT, i li he de dir clarament que ningú no hi creu.
Ningú no hi creu, perquè vostè ha dit que ja s'han fet
reunions, que s'ha cercar el consens, que hi han participat
les ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, contesti el conseller, per favor.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, té raó, Sr. President. Per tant, com que la majoria de
les coses s'han repetit, contestant el Sr. Conseller, també
donaré resposta al Sr. Palau.

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, ja sé que
vostè ha dit, i no ens posarem d'acord amb el mecanisme per
ordenar el territori, però vull insistir en el tema i posar
alguns exemples, perquè crec que és important.

Què pretenem amb aquest pla d'ordenació de l'oferta
turística? Donar qualitat, exigir qualitat al sector, bé, idò, si
no som capaços de veure globalment l'ordenació del territori
a un lloc, a més, tan petit, tan reduït com són unes illes, com
són les illes d'Eivissa i Formentera, aquesta qualitat que
volem exigir, una altra cosa és que l'exigim, però que volem
exigir a aquest sector turístic, què passa si després, al costat
d'una zona d'aquestes d'alta qualitat es permet amb un altre
pla sectorial obrir-hi una pedrera?, o que hi hagi un accés a
prop, de vehicles pesats que vagin a una pedrera o a una
altra activitat molesta? On aniria aquesta, on quedaria
aquesta qualitat que volem exigir amb aquest pla sectorial?
O el mateix pla de carreteres, els serveis, les
infraestructures, les carreteres, tenen molt a veure amb la
qualitat del servei que es doni als nostres visitants turístics,
per tant, entenem que no es pot deslligar un sector tan
important com aquest per a la nostra economia del que és la
visió global del conjunt global de l'ordenació del nostre
territori, i un recurs tan important com l'aigua, van
reconèixer alts càrrecs de la conselleria que no havien
contemplat a l'hora d'elaborar aquest pla, la qüestió, el
problema de l'aigua a les illes d'Eivissa i Formentera.
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Per tant, continuam pensant, a pesar que segurament no ens
posarem d'acord, que és imprescindible tenir una visió global de
l'ordenació del territori abans de continuar ordenant sector per
sector els diferents sectors econòmics o d'activitat a les nostres
illes.

Em dóna alguns arguments, algunes explicacions per
justificar que alguns dels criteris que va aprovar el Parlament
s'incompleixen, bé, en qualsevol cas, si s'incompleixen em dóna
la raó, estarem sotmesos a contenciosos de legalitat i, per tant, a
una greu inseguretat jurídica, si s'incompleixen amb uns
arguments o amb uns altres, em dóna la raó. Però és que a més
no és així.

Pel que fa al criteri 3, quan diu que s'ha optat per zones que
no transcendeixin cadascun dels termes municipals, no és així,
les zones que regula el POOT d'Eivissa i Formentera, són zones
que estan a cavall entre els dos muncipis, per tant sí que és
necessari el compliment del criteri 3.

Clar, vostè insisteix molt que des de l'oposició es pretén anar
més enllà del que és ordenar el sector turístic, simplement, que
volem entrar en l'ordenació del territori i que això és una
competència municipal. No, Sr. Conseller, la Llei d'ordenació
territorial és un instrument magnífic, perquè si no, quin sentit
tendria elaborar un pla, en aquest cas, per a l'ordenació de l'oferta
turística que obliga a adaptar-s'hi els ajuntaments. Per tant, faci'n
ús i apliqui'l, però no s'excusi que és una competència municipal,
és una competència on vostès poden actuar-hi, si volen.

I per què és necessari anar molt més enllà i entrar al que és
l'ordenació del territori?, perquè tothom diu que sobren places
turístiques i que, per tant, no serem competitius avui, no ja en un
futur immediat que és el que pretén ordenar aquest pla. A mi
m'agradaria que vostè respongui clarament aquesta qüestió,
coincideix que sobren places turístiques o no?, desmenteix el
president del Govern quan va dir que no s'havien de crear més
places i que en tot cas s'havien de reconvertir o manté el que va
dir ell al discurs de l'estat de la Comunitat? Perquè si és així,
aquest POOT fa el contrari, si sobren places i aquest POOT
ordena, com deia també el Sr. Palau, com donar qualitat a les
noves places que es construeixin i, a més, consolida els sòls
urbans i urbanitzables, em preocupa especialment, a més, aquí,
perquè veig que desconeix perquè no ha donat resposta, ho ha
plantejat el portaveu del Grup Mixt i ho havia plantejat jo abans,
a les places que es consoliden al moment que no s'entra a actuar
dins els sòls urbans o urbanitzables que tenen plans parcials
aprovats, quantes places són, aquestes?, quins efectes tendran?
Crec que, si tractam de tramitar un document com aquest,
almanco hauríem de conèixer absolutament la realitat de què
partim. Quantes places hi ha avui, legals i il•legals, que també és
una altra qüestió de què el POOT no parla, ja se li ha dit?

I si consolidam aquests sòls urbans i urbanitzables, quin
resultat tendrem després? Crec que són qüestions bàsiques
a què se'ls hauria d'haver donat resposta al POOT o, si no,
almamco, des d'aquesta tribuna.

Però és que fins i tot, fent cas a la seva recomanació i
atenent només al sector turístic, m'agradaria que respongués
quin turisme tendrem, el dia de demà, després d'aplicar
aquest POOT si s'aprova així, perquè sembla que és la
panacea de tot, que per una banda es diu, no, això només
afecta el sector turístic, i els altres sectors, urbanístics i
d'altres tipus, no hi volem entrar. Bé, i el sector turístic què
és?, el sector turístic per si sol no té cap vinculació amb
l'urbanisme, amb la qualitat de vida, amb els recursos, amb
l'ordenació del territori, sinó que farem un POOT que, per
art de màgia, tendrem una qualitat turística especial,
m'agradaria que ho explicàs.

Fins i tot si parlam de qualitat, que el Sr. Palau també ho
repetia molt, podria preguntar, tres mestres quadrats
d'apartament per plaça, considera, Sr. Conseller, que això és
qualitat de l'oferta turística?, 12 metres quadrats per a quatre
places, això és qualitat de l'oferta en el futur?

Home, nosaltres no hem dit a cap moment de la nostra
intervenció ni en les nostres al•legacions que no s'hagués de
crear cap plaça nova. Hem admès que es poden crear places
noves per reconvertir el sector, i així ho deia també el
president del Govern, però el mateix article 20 de les
normes del POOT que regula la reconversió i la substitució
de places permet quasi quasi doblar les places que es creïn
noves per les que es destrueixin. Pensam que és anar
absolutament en la línia contrària del que advertia el mateix
president del Govern en el seu discurs.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. TUR I TORRES:

Acab ara mateix, Sr. President. Per no allargar-me més,
Sr. Conseller, li vull reconèixer que té un paper difícil, que
és defensar un POOT que és indefensable, que l'ha trobat fet
i se n'ha de sortir com pugui, però jo li vull dir una cosa,
ningú a Eivissa i Formentera creu en aquest POOT, perquè
nosaltres ens hem reunit amb el sector i ningú del sector
creu en aquest POOT ni per la capacitat de gestionar-lo ni
per la manca de finançament amb què compta, és un POOT
en el qual ningú no hi confia. Per tant, li demanaria una
cosa, no sigui vostè l'únic que persisteixi en l'error de
mantenir aquest POOT que ha trobat fet amb el qual ningú
hi creu, no s'excusi dient que si hem de corregir sobre la
marxa algunes coses, les corregirem, no, jo crec que el
millor que pot fer és retirar aquest POOT, consensuar-lo,
cercar el consens entre tots els sectors, implicar-hi tothom,
i que el que en surti sigui un document molt més aplicable,
molt més raonable, molt més ajustat a la realitat.
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I li ho repetesc, també perquè el Sr. Palau ho havia comentat,
he dit des del principi que ens semblava positiu aprovar un
POOT, per tant compti amb la nostra col•laboració, però busqui
també la col•laboració del sector, retirant aquest i tramitant un
nou pla, no per retirar-lo, per carregar-se'l, com deia el Sr. Palau,
sinó perquè sigui útil  per al que interessa al sector per al futur de
les nostres illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Per tancar aquesta
interpel•lació, té la paraula en torn de contrarèplica, el conseller
Sr. José M. González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José M. González i
Ortea):

Sí, gracias, Sr. Presidente. Lamento que a lo largo de este
debate se hayan dicho cosas como que el POOT es una tomadura
de pelo, que aumentarán los problemas del turismo, que se hace
en beneficio de especuladores, que se hace para defender ciertos
intereses. Verán, esto es sacar el debate completamente de
madre, pero en fin, me acuerdo que con la mecánica
parlamentaria no me toca contestar a eso, a pesar de que podría
hacerlo, creo, en puridad, puesto que se referían a mí cuando
diversos portavoces se refirieron a ello, pero corramos un tupido
velo, yo creo que esas afirmaciones se contestan por sí solas, yo
creo que no vale la pena que las conteste yo, creo.

Vamos a lo nuestro, Sr. Tur, lo nuestro que creo que es más
constructivo, aunque usted me dice que retire el plan y todo eso,
y yo creo que no, creo que el plan es bueno, que es útil, que es
mejorable como todas las cosas, sin duda, pero creo que es
bueno, que es un buen instrumento, y lo que siento es que
efectivamente como decía el Sr. Palau se apruebe cuanto antes
y así es, pero hay muchas alegaciones, hay que estudiarlas y
requiere un cierto tiempo, las cosas hay que hacerlas un poco
despacio para poder tenerlas enseguida y bien, ¿no? De manera
que vamos a ver si lo mejoramos todo lo que se pueda, con el
apoyo de todos y con las alegaciones de todos, como decía antes.

Me dice, entrando ya en debate en lo que usted me decía,
"no, es que las directrices tienen que ser prioritarias con
relación a los planes directores sectoriales, qué puede pasar,
por ejemplo, si se abre una cantera frente a una zona
turística, porque el Plan de canteras lo utiliza", el Plan de
canteras está informado por la Conselleria de Turismo,
como es lógico, y ya se tiene en cuenta, en las zonas
turísticas, y en el Plan de canteras, de alguna forma, eso se
contempla. Usted me cita el Plan de carreteras, mire, el Plan
de carreteras, yo, como sabe usted me pasé muchos años en
Carreteras, uno de mis trabajos fue, en relación con el
POOT, estudiar o hacer un informe, después, naturalmente,
en su momento, la Conselleria de Turismo hizo lo que le
pareció más oportuno, pero hicimos el Departamento de
Carreteras, unos informes sobre las carreteras de acceso a
las zonas turísticas, como es lógico. El Gobierno es uno, no
es esa o aquella conselleria, es uno, y los planes que se van
haciendo los estudia todo el Gobierno, incluso los aprueba
inicialmente una comisión, en la que, como sabe, está todo
el Gobierno. De manera que eso es improbable que pase, en
un gobierno racional eso no pasa ni tiene por qué pasar. Y,
en cambio tiene muchas ventajas, créame, mire los únicos
que según tengo entendido han hecho unas directrices creo
que dudosas, me parece que es en el País Vasco, y vaya a
preguntar para qué ha servido eso. Ya antes había en la
legislación española cosas parecidas, que eran los planes
provinciales, no recuerdo cómo se llamaban, aquí se
plasmó, por cierto, en el plan provincial y Baleares fue
puntera en ese tema, me parece que no hay ninguna otra,
entonces, provincia española que hiciera ese tipo de plan, y
la verdad es que tuvo serias dificultades porque se partía de
cero.

Bueno, vamos a continuar. Incumplimientos, me dice,
que pueden producir inseguridad jurídica por parte de los
criterios. Bueno, yo no he admitido incumplimientos totales
de los criterios, he dicho que los criterios quedaron
atemperados -eso sí lo he admitido-, por razones que he
expuesto aquí, la Ley de espacios naturales, el hecho de
dividir en subzonas, etc., pero el hecho de que hayan
quedado atemperados, yo no creo que signifique
incumplirlos, y de todas maneras, inseguridad jurídica, yo
creo que no, cuando se apruebe el POOT quedará
perfectamente claro y transparente cuáles son las
condiciones jurídicas, en todo caso es este parlamento el
que puede reclamar al Gobierno el porqué no se han
cumplido, si quiere usted, en su integridad los criterios, de
hecho usted lo está reclamando y yo le estoy dando una
explicación, creo que razonable del tema.

Mire, competencias municipales y volvemos a esto, y a
esto sí que se refieren constantemente. Yo no sé si me
explico suficientemente bien. Es evidente que el
planeamiento de orden superior está por encima de los
planeamientos municipales, y es evidente, por consiguiente,
de acuerdo con la Ley de ordenación del territorio que
pueden imponer condiciones a los municipios, eso está fuera
de toda duda, y eso está pensado, yo creo que con muy buen
criterio, porque hay coas que afectan al interés general de
toda la Comunidad o por lo menos al ámbito, por ejemplo,
de una isla o de una comarca, y que no se pueden dejar al
albur de lo que opine un único municipio de los que están en
esa comarca, en esa isla o en toda la Comunidad. De manera
que eso está claro, pero otra cosa muy distinta es que los
planes directores sectoriales o cualquiera de los
planeamientos que prevé la Ley de ordenación del territorio,
estén hechos para substituir al planeamiento municipal, eso
es lo que no creo que deba de hacer, eso es en lo que no
creo que deba entrar ni el plan de ordenación de la oferta



2022 DIARI DE SESSIONS / Núm. 52 / 29 d'octubre del 1996

turística ni otros planes similares, no creo de ninguna de las
maneras que tengan que entrar en eso. Tienen que entrar en lo
que es su propio ámbito. Un ejemplo muy claro lo veríamos con
el de canteras o el de carreteras, una carretera que tiene que ir de
Palma a Manacor, no puede correr el albur que haya un
municipio intermedio que diga "es que yo no la quiero", y que
entonces hay un planeamiento de orden superior que dice, "no,
hay que hacerla porque es bueno para toda la isla de Mallorca o
para toda la zona de Levante". Conforme, pero hasta ahí puede
llegar el planeamiento, lo que no es lógico es que el
planeamiento además de considerar una franja para hacer esa
carretera, ordene el suelo colindante, eso no parece que sea
lógico, eso es una competencia puramente municipal.

De manera que, como digo, esto es un poco a lo que me
refiero cuando digo que no debe de hurtar el plan de ordenación
de la oferta turística, yo creo que no debe de hurtar competencias
que son puramente municipales. Y la definición de suelo urbano
y urbanizable creo que es completamente municipal, de hecho el
POOT indirectamente alude al decreto de densidades del
Gobierno, decreto que en un momento determinado fue
impugnado y nuevamente se puso en vigor y está en este
momento en plena vigencia, y que es un decreto que incide sobre
el suelo urbano y municipal, pero con una norma de orden
general, no ordena exactamente la cantidad o no marca una línea
de suelo urbano, pero sí interviene como un parámetro, y un
parámetro por cierto decisivo. De manera que cuando se dice que
el POOT no interviene en los suelos urbanos o urbanizables con
plan parcial aprobado, tampoco es exacto eso, sí que interviene,
indirectamente.

Por consiguiente, eso creo que es su papel y no debe de
salirse de él. Que hay mucho suelo urbanizable o mucho plan
parcial aprobado, me dice usted, en la isla de Ibiza,
fundamentalmente, y que de alguna forma hay que controlar eso,
sí, no cabe duda, pero no pida usted, porque no me parece que
sea lógico, que lo haga el Plan de ordenación de la oferta
turística, y además le voy a ir más lejos, tampoco creo que el
Gobierno tenga que hacer un plan de suelo urbano o un plan de
suelo urbanizable con plan parcial aprobado, igual que por
ejemplo el Gobierno sí que puede abordar legítimamente, y creo
que razonablemente, una legislación sobre el suelo no
urbanizable. Eso es una legislación razonable, insisto, en la que
creo que sí debe de intervenir el Gobierno, y que afecta al ámbito
de todas las islas y que yo creo que tiene una transcendencia de
orden general que está justificada. Que el Gobierno o este
parlamento, por ejemplo, hiciera una ley de suelo urbano
concreto en que pretendieran marcar límites al ayuntamiento de
lo que debe de ser su suelo urbano y su suelo urbanizable, me
parece que estaría fuera del ámbito razonable de actuación de
este parlamento y desde luego del Gobierno. Yo lo veo así, y
bien, si no lo ven así, lo siento, pero lo veo así.

Y para terminar, Sr. Presidente, un minuto nada más, porque
hay una cosa que sí me interesa, porque de alguna forma
contesta a esto, ¿para qué sirve el POOT, entonces? El
POOT no sirve para nada. ¡Hombre!, el POOT hace y
desarrolla toda una normativa sobre cómo tienen que ser,
estableciendo toda una serie de parámetros, cómo tienen que
ser, no solamente las nuevas edificaciones de carácter
turístico, que sobre esas da muchísimos parámetros, sino
incluso ordena las características de las edificaciones
residenciales en cualquier suelo urbanizable, es verdad, sin
plan parcial aprobado, pero en cualquier suelo urbanizable
que pretenda, en el futuro, urbanizarse.

De manera que yo creo que en ese sentido marca una
pauta decidida y clara ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant. Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José M. González
i Ortea):

Sí, acabo, Sr. Presidente. ... por la calidad urbanística, no
sólo de la edificación turística, sino de la edificación de
carácter residencial, no creo que en cierto modo alguien
podría acusar a este plan de haber ido ya más lejos de lo que
debía de ir, y de hecho hubo quien le acusó de haber ido
más lejos de lo que tenía que ir, puesto que se mete en
edificaciones residenciales, que no tienen aparentemente
nada que ver con la ordenación de la oferta turística, que yo
creo que sí, que tienen bastante que ver, de manera que
estoy de acuerdo con lo que plantea el POOT, pero incluso
la oración se puede volver por pasiva y decir "el POOT ha
ido más lejos de lo que tenía que ir".

Yo creo que es un buen instrumento, un gran
instrumento y que a lo largo de una serie de años producirá
unos efectos positivos, y desde luego en eso estamos y en
eso vamos a trabajar. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I arribats al tercer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a proposicions no de llei, aquesta presidència, i
atès el que disposa l'article 68.1 del Reglament, proposa
alterar l'ordre del dia en el sentit d'incorporar, com a segon
punt de l'apartat de proposicions no de llei, l'escrit RGE
núm. 5424/96, presentat pels Grups Parlamentaris Mixt,
Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-PSM,
Socialista i Popular, mitjançant el qual es presenta una
proposició no de llei relativa a conflicte de Burundi, i, per
tant, deman en aquest moment a la Cambra si es pot
considerar aprovada aquesta alteració de l'ordre del dia, i ho
veuríem com a punt segons dins el punt de proposicions no
de llei.
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Moltes gràcies. Queda aprovada l'alteració per assentiment.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3063/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
projecte i gestió del transvasament de sa Costera.

Passam a veure la primera proposició no de llei, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
projecte i gestió de transvasament de Sa Costera. Té la paraula,
per fer-ne la defensa, el Sr. Triay, portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President, demanaria
que la part dispositiva de la proposició es donàs per llegida,
perquè constàs al Diari de Sessions.

EL SR. PRESIDENT:

Si a vostè li interessa, Sr. Triay, no hi ha cap inconvenient,
perquè ha estat habitual en aquest període de sessions que es
transcrigui íntegrament la proposició no de llei al Diari de
Sessions.

Les nombroses al•legacions presentades al Projecte de
transvasament de "Sa Costera", especialment en defensa de l'actual,
i tradicional, sistema hidràulic de la vall de Sóller; els diversos
contactes entre el Govern Balear i el Ministeri d'Obres Públiques,
així com amb l'Ajuntament de Sóller; les persistents actuacions de
la Plataforma per la Defensa de l'Aigua de Sóller, fan palesa la
necessitat que el Parlament expressi la seva voluntat en relació als
criteris que han d'informar la modificació del projecte i la seva
posterior gestió hidràulica.

Per tot això el Grup parlamentari Socialista, presenta davant el
Ple, la següent Proposició no de Llei:

1.- El Govern modificarà el projecte anomenat
"Aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana de Mallorca" d'acord amb els següents criteris:

1.1. S'eliminarà l'estació impulsora de Son Barranco i tot el que
es proposava a la zona de Sa Font de S'Olla.

1.2. El dipòsit previst a es Camp de sa Mar, se situarà a un
emplaçament alternatiu acordat amb l'Ajuntament de Sóller.

1.3. S'enterraran les canonades d'impulsió entre Ca na Menga
fins el túnel.

1.4. Totes les obres es faran segons la tipologia i qualitat
tradicional de la Serra de Tramuntana.

1.5. Es proveirà el municipi de Sóller, en cas d'escassesa amb
aigua del projecte.

1.6. Es constituirà dins el llit del torrent a l'altura de
s'Estació, una canonada que condueixi l'aigua sobrant de la
Vall, sense contaminació fins a una captació situada a prop de
la desembocadura. El sistema garantirà que només entrarà
aigua en la conducció quan l'aqífer de la Vall vessi.

2.- El Govern facilitarà a l'Ajuntament de Sóller, al
Sindicat de Regants i a la Cooperativa el seguiment de les
obres i assegurarà la seva participació en la gestió del nou
sistema hidràulic.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Parlar d'aigua a les Illes Balears,
parlar de grans projectes hidràulics a unes illes, a una
comunitat autònoma que pateix set, on hi ha falta d'aigua
potable, on hi ha falta d'aigua de qualitat en quantitat
suficient, és parlar certament d'un problema important, és
parlar del problema, del problema que probablement ocupa
el primer lloc per ordre d'importància en relació als actuals
dèficits, a l'actual situació. Tan greu és aquesta que a
Mallorca, a la badia de Palma, un gran vaixell
periòdicament ens du aigua de Tarragona, aigua de l'Ebre,
per resoldre momentàniament el dèficit que patim.

En aquest sentit, el projecte de Sa Costera, el projecte de
transvasaments de sobrants de la Serra de Tramuntana a la
badia de Palma, és un projecte important que ha de
contribuir a solucionar problemes i que ha d'aportar, quan
estigui en ple servei, aproximadament uns 6 milions de
metres cúbics d'aigua cada any. Però el projecte, redactat
pel Govern balear i que ha estat sotmès, ja fa mesos, a
informació pública, incorre en alguns excessos en el seu
afany d'aprofitar aigua i de dur-la a la badia de Palma, i amb
aquests excessos posa en perill alguns dels valors bàsics de
la comarca de la vall de Sóller.

Aquesta proposició no de llei el que pretén és convertir
en resolució parlamentària el que han estat els criteris de
l'ajuntament de Sóller, els criteris de la ciutadania de Sóller
en general, expressats a través de multitud d'al•legacions,
els criteris de la Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu,
del sindicat de Regans de Sóller, de tots els col•lectius
socials i polítics integrats a la Plataforma per a la defensa de
l'aigua de Sóller, en relació al projecte de Sa Costera. I la
posició és molt bona de resumir, es pot resumir fàcilment.
Sí a l'aprofitament de Sa Costera, per tant aprofitament
d'aigua que va a la mar, actualment; sí a l'aprofitament dels
sobrants de la vall de Sóller i, per tant sobrants que es
perden o van a la mar per la desembocadura del Torrent
Major, però no a la utilització fora dels usos actuals de les
fonts i de l'aigua que discorre pel torrent a la seva part alta.
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L'ajuntament de Sóller, amb molta força, fa un any, el 3
d'octubre del 95, va acordar manifestar el seu rebuig més ferm a
la captació dels sobrants d'aigua de les fonts de Sóller, de S'Olla
i de Na Lladronera, i diu textualment, l'ajuntament: "El nostre
posicionament al respecte no és fruit de la insolidaritat ni de
l'egoisme, sinó tot el contrari, consideram que respectar els
aqüífers de la vall de Sóller és preservar la nostra contrada, no
només per als sollerics, sinó també per a tots els mallorquins i
per als nombrosos visitants d'arreu del món. A Sóller no sobra
aigua, des de segles els sollerics han sabut l'alt valor de l'aigua i
per això, des de molts de segles, els sobrants d'aquestes fonts han
anat al torrent perquè així nodrien els aqüífers tan necessaris per
al consum humà i agrícola de la vall. Per tot el que hem exposat
anteriorment, tampoc no té sentit ni cap justificació fer un
embassament a la zona de Ca'n Gomila, i manifestam també la
nostra total oposició ja que aquesta obra només es justifica si es
capten les aigües de les dues fonts abans esmentades.

No és acceptable la ubicació del dipòsit de la zona del port
pel fort impacte ambiental que té. Caldria la modificació d'aquest
projecte per minimitzar l'impacte visual, no només d'aquesta
estació impulsora sinó de totes les que hi ha previstes.
Manifestam, en definitiva, que la solució d'una zona de Mallorca
no passa necessàriament per la destrucció d'una altra i, per tant,
només es demana que Sóller no perdi una de les característiques
la feta singular com a paisatge i entorn. I això va subscrit per tota
la corporació, per tots els integrants de la corporació municipal
de Sóller fa just un any.

I és que el projecte de transvasament de Sa Costera que ha
elaborat o que ha controlat l'elaboració el Govern balear, va
incloure l'aprofitament de les fonts de S'Olla i de Na Lladronera
i de les aigües del torrent de Sóller. I això no era casual, era
conscient, ja que el propi Govern, en la primera versió que va fer
de les directrius del pla hidrològic, deia clarament, entre els
projectes bàsics a desenvolupar, que s'havia de construir un
transvasament des de Sa Costera captant i conduint els cabals de
les fonts de Sa Costera, de S'Olla i Lladronera; per tant, hi havia
una coincidència entre el projecte que es va elaborar i aquesta
primera versió de les directrius del pla hidrològic, (...) que ja fer
menció aquí mateix que amb la versió definitiva i després dels
debats que hi ha hagut a tota la societat i també en aquest
parlament, ha desaparegut aquesta expressió, que ha queda
convertida en construcció d'un transvasament des de Sa Costera,
captant i conduint els cabals de les fonts de Sa Costera i
excedents de la Vall de Sóller, la qual cosa és un plantejament
molt més correcte o totalment correcte i d'acord amb la
proposició no de llei que en aquest moment estic defensant en
aquesta tribuna.

Per tant, insistint en aquesta qüestió, els anomenats
sobrants de les fonts de S'Olla i de les fonts de Na
Lladronera, de fet nodreixen els aqüífers de tota la Vall de
Sóller, destinats al consum humà, com és el pou de
s'Escorxador i el pou del Mul o a l'ús agrícola i humà, com
són tots els pous, sínies i fonts de la Vall. No es poden
extreure cabals d'aquestes fonts sense posar en qüestió
l'estabilitat d'aquest conjunt d'aquest aqüífer. I així ho
reconeix directament l'estudi hidrogeològic de la Vall de
Sóller que, encarregat també pel Govern balear i com a
estudi previ al projecte de Sa Costera, diu, un dels seus
apartats, que si durant l'hivers es deriven cabals de les fonts
de S'Olla i Lladronera que en tal època no s'aprofiten,
aquestes aigües deixaran de circular pel llit del torrent
Major i, per tant, es deixaria de produir la corresponent
recàrrega dels aqüífers quaternaris; i per una altra part,
també diu que el balanç hídric actual del conjunt dels
aqüífers quaternaris de la Vall de Sóller és escassament
excedentari en anys mitjans i deficitari en anys secs. En
conseqüència, es pot afirmar que no és possible obtenir
d'aquests aqüífers cabals significatius per satisfer previsibles
increments de la demanda, això està dit a l'any 1990 com a
estudi previ a aquest projecte.

Per tant, jo crec que coincideixen tots els punts de vista,
els únics sobrants que realment es produeixen a la Vall de
Sóller són els sobrants a la mar del Torrent Major, els que
es produeixen a la seva desembocadura i no els que
discorren per la part alta del torrent que són els confinants
amb les fonts. Alterar els equilibris hídrics de la Vall seria
d'uns efectes clarament perniciosos, posarien en perill el
paisatge que caracteritza la Vall de Sóller, la seva
complexitat i bellesa, els seus valors ecològics serien sense
dubte un mal irreparable pel turisme.

Una altra qüestió, que també demanam que hi hagi
aquesta reflexió en el Parlament, és sobre el fort impacte
ambiental que produeix un dipòsit de més d'11.000 m2,
situat a la desviació de la Platja d'En Repic, i també sobre la
conducció que es pensava o que està incorporada al projecte
al llarg del Torrent Major, i que de suposar l'encimentament
d'una part del torrent que no hi està, provocaria també el
secament dels pous que s'alimenten, precisament, per
filtració de les aigües que corren per aquest torrent en
aquest tram.

En resum, senyores i senyors diputats, jo esper que
aquesta és una proposició que no tendrà dificultats en ser
aprovada per aquest parlament, he de reconèixer que és una
proposició del mes de maig i que, per tant, han passat mesos
des que va ser presentada en aquest parlament, fins que avui
la veim, això és una de les lamentables situacions que les
escasses sessions d'aquest parlament i les llargues pauses a
què està sotmesa la seva activitat provoca, i que per tant
durant tot aquest temps s'haurà produït ja un consens
generalitzat, no tan sols socials, sinó també de
l'Administració en relació a aquest punt de vista. La nostra
proposició demana una modificació del projecte que va ser
exposat al públic amb unes qüestions que són: suprimir
l'estació impulsora de Son Barranco i tot el que es
proposava a la zona de la font de S'Olla; deixar a
l'ajuntament decidir sobre l'emplaçament alternatiu al gran
dipòsit que es preveia al camp de la mar, pel seu impacte
ambiental excessiu; enterrar les canonades d'impulsió que
han de pujar des de Ca Na Menga fins al túnel per dur
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l'aigua a la conducció ja construïda dins el túnel de Sóller; fer les
obres amb la qualitat artesanal que correspon al que és el delicat
paisatge de la zona de la Vall de Sóller; assegurar que el
municipi de Sóller disposarà d'aigua d'aquest transvasament quan
les seves pròpies i habituals no puguin dotar suficientment i, a la
vegada, garantir que només quan el torrent vessi, només quan hi
hagi garantia que no s'estan drenant cabals necessaris pel
manteniment de tot l'aqüífer de la Vall de Sóller s'agafarà aigua
de la desembocadura per ser incorporada al transvasament de Sa
Costera cap a Palma. I que tot això es farà dins un marc de
participació i que dins aquest marc de participació, tant al
seguiment de les obres com a la gestió del nou sistema hidràulic,
hi participaran d'una manera estable l'ajuntament de Sóller, el
sindicat de regants i la cooperativa de (...).

I per acabar, senyores i senyors diputats, em permetin citar
unes paraules de Llorenç Lladó, unes paraules magnífiques,
ardoroses, inflamades, en favor de l'aigua i del paisatge de la
Vall de Sóller, diu Llorenç Lladó que conservar i protegir les
venes i les artèries que condueixen el sang, l'aigua, per a la vida
de Sóller, dels seus horts, sínies, fonts, pous, sèquies i de les
mateixes persones, i conservar i protegir la pell i el rostre que
són la seva fisonomia i bellesa, és un deure moral que cap llei
humana, encara que es presentàs com a humanitzadora, no podrà
deixar de tenir en compta. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir per fixar la
seva posició? Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El projecte de transvasament d'aigua de Sa Costera cap a ciutat
ja ha estat objecte de debat social i Els Verds ja hem tengut
ocasió de manifestar la nostra oposició. Aquesta proposició no
de llei pretén reduir l'impacte del projecte, però no qüestiona la
seva oportunitat o la seva adequació. Els Verds i el moviment
ecologista en general han estat acusats sovint de mantenir una
continua posició de rebuig a tot, i potser ara se'm podrà recordar
aquesta idea, però aquesta és també una bona ocasió per deixar
clara la superficialitat d'aquesta percepció.

En el camp de la política hidràulica, igual que en el camp de
la gestió de residus o en el camp de l'energia, hi ha alternatives;
hi ha alternativa a aquesta carrera boja de nous projectes d'un
impacte cada vegada més gran; falta, és clar, la manca de
voluntat política per fer possibles aquestes alternatives. El cas de
l'aigua ens serveix molt bé per exemplificar tot allò que Els
Verds tractam de transmetre a la societat. Primer que els
projectes de gran impacte no són la solució perquè mai no són
suficients, l'operació vaixell i les dessaladores i potabilitzadores
no basten, ara hem de dur aigua de Sa Costera i de passada anem
pensant en una petita presa al torrent de Lluc. No fa falta ser
molt perspicaç per veure que si seguim així, realitzant aquests
projectes, ens tornarà a falta aigua i n'haurem de fer de nous.
Segon, que existeixen les alternatives, tal com deia fa un
moment. Els Verds ja han fet públics en altres moments els
càlculs que demostren que la reutilització de l'aigua a nivell
terciari permetria el reg i la recàrrega d'aqüífers a millor preu que
les grans obres. Hi ha altres mesures d'estalvi ben conegudes,
se'ns pot dir que són cares, però només les podem considerar
cares si no feim entrar al càlcul els costs ambientals de les
diferents solucions.

I finalment que les coses es relacionen unes amb les
altres i que no hi hauria necessitat de dessaladores ni de
transvasaments si es combinassin les polítiques adequades
de reutilització i estalvi d'aigua, amb un model econòmic no
basat en la urbanització incontrolada i el creixement turístic
incessant. En una comunitat insular la qüestió de l'aigua,
com el territori, il•lustra molt bé el fet que l'escassesa dels
recursos és un factor limitador del creixement, no ens convé
continuar ignorant-ho. Malgrat que les modificacions que
proposa el Grup Socialista milloren el projecte de Sa
Costera, Els Verds consideram que no solucionen el
problema de l'aigua d'arrel; malgrat tot, el Grup Mixt votarà
a favor d'aquesta proposició no de llei. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Crec que a partir de les intervencions que Esquerra
Unida ha mantengut en aquesta cambra al voltant del
problema de l'aigua, és perfectament deduïble la idea que el
projecte de transvasament de l'aigua de Sa Costera no és un
projecte simpàtic, entre cometes, per a Esquerra Unida. La
idea de poder transvasar 6 hectòmetres cúbics, teòricament
anuals, és una idea atractiva, però aquest és un projecte
extraordinàriament costós, com tothom sap, envoltant dels
7.000 milions de pessetes, i, des del nostre punt de vista,
aquests 7.000 milions de pessetes podien haver estat
emprats en inversions molt més profitoses per atacar el
problema endèmic de l'aigua a la Comunitat Autònoma.
Problema que, d'altra banda, i com molt bé ha expressat el
portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula, només
s'arreglarà d'una manera definitiva quan l'abordem a partir
de polítiques de gestió de la demanda, i no simplement a
partir de recerca de recursos per satisfer una oferta que
sempre serà creixent a partir del model de creixement que
tenim en aquestes illes i que des de l'Administració
autonòmica s'abona en matèria de política d'aigües i en
altres àmbits de l'actuació administrativa. No hi haurà
solució definitiva mentre no l'abordem com un problema de
gestió de la demanda i mentre no canviem la filosofia
expressada pel segon president de la Comunitat Autònoma
durant la present legislatura, en el sentit que l'aigua no era
un factor limitatiu del creixement perquè l'aigua es podia
fabricar. A partir d'aquesta filosofia, lògicament, no hi ha
solució per a aquest problema.
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El que passa és que el que en qualsevol cas i en el millor dels
casos és un mal enfocament o és fruit d'un mal enfocament del
problema de les polítiques d'aigua a la nostra comunitat, era en
la seva versió primitiva un atemptat ecològic i un atemptat contra
la Vall de Sóller molt en concret realment inacceptable. En
aquests moments pensam que, efectivament, s'està produint
aquest consens políticoinstitucional que permetrà solucionar els
problemes inicialment detectats. Però efectivament a aquest tema
de Sa Costera se sumava d'una manera molt preocupant, no
només un mal enfocament del tema de l'aigua, sinó també,
insistesc, un atemptat ecològic inacceptable.

I des d'aquest punt de vista jo vull aprofitar aquesta
intervenció per retre homenatge a la plataforma per a la defensa
de l'aigua de Sóller, una plataforma ciutadana que ha abastat un
espectre polític i social amplíssim de la ciutat de Sóller, que ha
promogut la presentació de més de 10.000 al•legacions al
primitiu projecte, i que, en definitiva, ha sabut defensar, nosaltres
pensam que d'una manera exemplar, els interessos de la ciutat de
Sóller.

A partir d'aquesta feina, difícil, llarga i duita a terme amb un
extraordinari rigor per part de la plataforma, efectivament
pensam que hi ha esperances que aquests criteris que expressa la
proposició no de llei, aquests criteris que, en definitiva, són les
propostes que efectivament han anat consensuant-se a la Vall de
Sóller per tal d'eliminar els factors més impactants del projecte
de Sa Costera, podran dur-se a la pràctica. I en aquest sentit,
lògicament, des d'Esquerra Unida estam d'acord amb els criteris
que s'expressen en aquesta proposició no de llei i la votarem
favorablement.

Efectivament, era inacceptable la possibilitat d'extreure
recursos directament de les fonts, del torrent sense garantir que
els aqüífers no es vessin afectats i, efectivament, s'han de
minimitzar els impactes visuals i els impactes paisatgístics de les
instal•lacions, ja sigui el dipòsit o les canonades. I un aspecte, en
qualsevol cas, sobre el qual m'agradaria fer èmfasi per acabar, és
el que es reflecteix al punt segon de la proposició no de llei, és
a dir que es faciliti a l'ajuntament de Sóller, al sindicat de
regants, a la cooperativa, el seguiment de les obres i la
participació en aquest nou sistema hidràulic. Efectivament,
aquesta participació ciutadana, aquesta mobilització ciutadana
que ha permès corregir aquests defectes inicials del projecte, ha
de continuar fent-se present i tenir uns canals amples suficients
de participació i de vigilància que la gestió d'aquest projecte i
d'aquest sistema hidràulic no sigui perjudicial per la via dels fets
per a la Vall de Sóller i per al conjunt dels seus ciutadans. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. És ben conegut que el nostre grup no participa de
les prioritats en la política hidràulica pactada entre el PSOE
i PP, consistent en l'execució de macroprojectes, com els
transvasaments de Sa Marineta i Sa Costera, construcció de
plantes dessaladores i potabilitzadores, operació vaixell, etc.
Projectes mil milionaris que pretenen escurar tots els
aqüífers sans de l'illa, recordem que molts d'ells ja estan
salinitzats pel poc seny dels gestors de l'aigua i uns altres
amb altíssimes proporcions de nitrats. No hi ha dubte que la
badia de Palma pateix greus problemes amb el proveïment
d'aigua potable, sobretot a l'estiu, però també és cert que no
es prenen les mesures que el més simple sentit comú
recomana en aquestes situacions, polítiques d'estalvi,
sensibilització ciutadana, reutilització d'aigües depurades,
reparació de les xarxes de distribució, etc., a més de
paralització del creixement urbanístic pel que fa a noves
places turístiques. Amb 10.000 milions de pessetes i més si
sumen els mils de milions dels altres projectes es poden
prendre moltes mesures més eficients que les que s'han
emprès i, per descomptat, molt més respectuoses amb el
medi. Si una vegada que s'han pres aquestes mesures encara
hi ha problemes en el subministrament d'aigua potable, el
nostre grup darà suport a les accions escaients per garantir
aigua de qualitat a tota la població.

En concret, pel que fa al transvasament de Sa Costera,
no creim que l'esforç econòmic i l'impacte ambiental sien
compensats pel cabal que es pugui extreure. De fet, el propi
Ministeri d'Obres Públiques amb l'estudi hidrogeològic que
feu de la Vall de Sóller que ja s'ha citat, de desembre del
1990, apuntava que el balanç hídric del conjunt dels
aqüífers de la Vall és escassament excedentari en els anys
mitjans i deficitari en els anys secs, i advertia que, atesa la
complexitat hidrogeològica de la Vall, mobilitzar els
recursos aprofitables podia provocar afeccions a captacions
ja existents. No hi ha dubte que el projecte maquilla les
xifres quan parla d'aportacions mitjanes de 13 hectòmetres
cúbics. Les pròpies directrius del pla hidrològic, aprovades
fa uns mesos, calculen menys de la meitat, 6 hectòmetres
cúbics. El cost final del metre cúbic resultarà absolutament
desproporcionat. Mes descabdellat encara em sembla la
captació de les fonts de S'Olla i Na Lladronera, els sobrants
que diu el projecte, però que se'n du tota l'aigua sense
esperar comprovar si el sobrant arriba o no a la mar. I qui
coneix mínimament Sóller sap com es distreu l'aigua que
baixa pel torrent abans de veure la mar.
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L'execució del projecte posa en perill no només els punts que
nodreixen el consum humà, pou de l'Escorxador o la font del
Mul, i l'ús agrícola, sinó tot l'ecosistema de la Vall, una zona
privilegiada que cal preservar en la seva integritat. Per què
serveix sinó una llei d'espais naturals o per què serveixen tantes
declaracions en favor de la Serra de Tramuntana? L'oposició a
aquest disbarat ha estat un clam a Sóller, on s'han arreplegat
milers i milers d'al•legacions contra el projecte, una mobilització
molt meritòria que sembla que cosa aconseguiran. De fet, les
conseqüències negatives que la captació de les fonts pot provocar
sobre l'aqüífer no estan prou avaluades, i per a nosaltres s'haurien
d'evitar i punt.

Ara bé, no ens podem oposar a la proposició perquè
consideram que les proposicions del Grup Socialista encara
racionalitzen una mica un projecte aberrant i irrespectuós amb la
Serra de Tramuntana, amb una obra d'un impacte importantíssim.
Bàsicament és a aquest aspecte al que fa referència la proposició,
com ara eliminar les obres de construcció més impactants,
estació impulsora a Son Barranco i tota l'actuació a la zona de la
font de S'Olla, que tendria un impacte paisatgístic
importantíssim, com la resclosa en el torrent Major de 6.700
metres cúbics de capacitat que retendria tota l'aigua de les fonts;
enterrar les canonades d'impulsió; que els dipòsit del camp de la
mar, de gairebé 12.000 metres cúbics, que supera els 7 metres
per damunt el nivell del sòl, sia desplaçat i no es creï un
equipament urbà, una plaça hi ha dissenyada, ben enmig del
camp, una proposta, com dic, que compartim de suprimir-ho, de
desplaçar-lo, tot i que sense entusiasme perquè sia com sia, un
dipòsit d'aquestes dimensions ha de ser impactant de precís.

Fins i tot es demana que les obres es facin segons la tipologia
de la Serra de Tramuntana, una reivindicació que, amb una certa
ingenuïtat, la plataforma en defensa de l'aigua ja donava per
aconseguida el mes de maig, el que ells no saben és el que a
nosaltres ens ha explicat fins assaciar-se'n el Sr. González Ortea
en motiu de la carretera Deià-Sóller, això és que la qualitat dels
antics manobres és ja irrecuperable o el que és el mateix, és
massa cara per fer obra pública.

Per altra banda, es recull també una reivindicació de pura
lògica, el proveïment del propi municipi de Sóller, no en faltaria
d'altra. Però no diu res de la necessitat de deixar un cabal d'aigua
per al sosteniment de la fauna i de la vegetació que en depèn,
unes grans oblidades en l'estudi d'impacte ambiental. El punt sisè
pretén recollir una de les reivindicacions principals a plataforma
per a la defensa de l'aigua de Sóller, que es garanteixi que tan
sols se'n duran l'aigua que efectivament sobri, és a dir, la que
vessi a la mar. Suposam que es tendrà prou en compta l'interfícia.

Desgraciadament la proposta del PSOE ni tan sols
proposa que no s'encimenti el torrent i que la canonada no
es vegi, condicions indispensables al nostre entendre. I
nosaltres encara hi afegiríem altres propostes, com ara
minorar l'impacte de les canonades sobre la posidònia
oceànica, un efecte que l'estudi d'impacte ambiental nomena
però que gairebé negligeix; o la creació d'una comissió de
seguiment amb participació de la comunitat de regants i de
l'ajuntament de Sóller, una comissió que, en primer lloc,
hauria de fiscalitzar les obres, i després el correcte
funcionament de l'operatiu, en especial el mecanisme que
hagi de garantir que només es transvasa l'aigua que vessa a
la mar.

Dit tot això però, el que els hem de dir, si va dir ver, és
que nosaltres tremolam només d'imaginar la maquinària
pesant operant per dins el torrent Major i la destrossa que
això causarà. A aquestes altures de declaracions i
contradeclaracions sobre la necessitat de modificar el
projecte, creim molt important una clarificació per part del
Govern de la seva postura. L'expresident Soler va arribar a
declarar que s'estudiava eliminar les captacions íntegrament
S'Olla i Na Lladronera per motius econòmics; el cert però és
que el projecte originari, l'únic que existeix, ara mateix
s'està executant, 750 milions de pessetes ja estan
contractats, no sabem si el projecte està aprovat
definitivament o no, però s'executa. De modificacions del
projecte en parlen tots els diaris tret dels oficials. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Triay, compartim amb vostè que el tema de
l'aigua a les nostres illes ha de ser un tema ben estudiat, que
s'ha de tractar amb cura, perquè si no de cara al futur podria
ser una problemàtica important mala de solucionar i a açò
estan dirigits els esforços del Govern d'aquesta comunitat.
Per entendre una mica el text d'aquesta proposició no de llei
que entenem el Grup Popular que està feta amb un esperit
constructiu i entenem receptiva en aquest parlament,
voldríem matisar que aquestes obres popularment
conegudes com a transvasament de Sa Costera tenen la
condició des d'un inici d'obres d'interès general de l'Estat,
tal com estableix el Reial Decret Llei 3/92 de 22 de maig;
aquest decret va declarar com a tals les d'abastament d'aigua
a la zona de Palma; després, el març del 94, va venir el
conveni de col•laboració amb ambdues administracions
autonòmica i central i açò va fructificar amb el projecte,
redactat el mes de gener del 95, que estableix el pla
d'aprofitament dels recursos hidràulics de la Serra de
Tramuntana. Aquest projecte va passar a informació
pública, es van presentar més de 13.000 al•legacions, no
obstant aquí hem de fer la distinció que moltes d'elles
literalment fotocopiades i, per tant, podríem dir que
pròpiament no arribaven al mig centenar; al•legacions totes
elles interessants i la majoria d'elles genèriques, que
podríem agrupar en dos tipus: unes que feien referència a
les afeccions hídriques i ecològiques, feien referència que
les aigües sobrants havien de ser les del darrer tram del
torrent Major, com vostè abans deia, i que les preses d'aigua
no es podien fer a la part de la font de S'Olla o de Na
Lladronera. I un altre tipus d'al•legacions, de caràcter
genèric, eren les que feien referència a afeccions
paisatgístiques on preocupaven les estacions d'impulsió i el
dipòsit general d'aigües per l'impacte que açò podia tenir.
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El Govern balear, a través de l'Institut Balear de l'Aigua o
Ibagua, va fer l'estudi d'aquestes al•legacions, va fer reunions
tant amb l'ajuntament de Sóller com amb la plataforma de
defensa de l'aigua de Sóller i amb totes les persones interessades
i creim que s'han resolt amb satisfacció la quasi totalitat d'elles
d'índole general. Aquest informe és remès en el seu moment per
part del Govern balear al ministeri actual de Medi Ambient i
establia una sèrie de propostes de modificació que podríem
simplificar amb quatre: la supressió de l'estació d'impulsió de
S'Olla i Na Lladronera, la supressió de l'estació d'impulsió del
Barranco, la reducció de l'alçada del dipòsit i un possible canvi
d'ubicació i les canonades totes elles que havien d'estar
enterrades. Tot açò, estic d'acord amb vostè que l'iter
administratiu, podríem dir, d'aquesta proposició ha estat lent, per
les vacances supòs estivals del parlament, tot açò ja s'havia abans
del 16 de maig, abans que el Grup Socialista presentàs la seva
proposició no de llei.

Anant al text en concret d'aquesta proposició no de llei, a la
qual donarem suport, però no obstant volem matisar algunes
coses. En primer lloc, una d'aspecte formal, que comença dient
que el Govern balear modificarà, en tot cas, el Govern balear no
pot modificar perquè el projecte no és seu, és competència del
Govern central, no sé si ho hem de deixar així o vol una
correcció. En tot cas, esperarem que ens ho digui.

En relació a la literalitat dels criteris que proposen els punts
1 a 6, hauríem de fer una menció a part del punt 2, però referent
al altres hem de dir que tots aquests criteris s'han anat complint
ja amb el temps que ha passat, ha estat una proposició no de llei
que ha arribat tardana, i s'ha anat fent aquesta feina deixant
constància que hi ha hagut un fruit de les converses, hi ha hagut
un diàleg per part del Govern balear, a través dels tècnics
d'Ibagua i dels representants de l'ajuntament de Sóller i de la
plataforma de defensa de l'aigua, a més a més dels estudis fets
per aquests tècnics, després dels pertinents diàlegs i després de
les pertinents inspeccions.

I també hem de dir i hem de remarcar que tots aquests estudis
també, com li deia, havien estat fets abans del mes de maig. Una
menció específica al punt 2, que és el que fa referència al dipòsit,
que aquí és molt important tenir en compta la participació de
l'ajuntament de Sóller per les implicacions urbanístiques que açò
du, en tot cas, em comuniquen que hi ha bona disposició per les
dues administracions i que ja està pràcticament molt avançat
aquest tema, com recollia ja la premsa no fa gaire, on anunciava
un acord amb l'ajuntament; és a dir que és un tema pràcticament
també podríem dir solucionat, però per la seva importància he
volgut tractar a part.

Ja li dic, Sr. Triay, que el Grup Popular donarà suport, donarà
suport únicament lamentant que hagi estat una cosa tardana,
perquè és una cosa que el Govern ja havia fet, no és que
pròpiament donem en aquest cas suport a les modificacions
que demana el Grup Socialista perquè ja estan fetes, però
perquè vegi l'esperit constructiu i que no volem fer una
política de dir no per no, perquè no la volem fer ni l'hem
feta, és per açò que li donarem suport. Però, ja li dic, em
sembla que és un tema que ja està resolt i que no dóna més
de si. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair a tots els grups
parlamentaris el seu posicionament favorable, encara que en
alguns casos i hagi matisos o algunes qüestions de fons que
ens puguin separar, però favorable al text de la proposició
no de llei que hem presentat o que hem sotmès avui a la
consideració del Parlament. Aquesta proposició no de llei va
ser elaborada i presentada, precisament a petició de la
plataforma en defensa de l'aigua de Sóller que estava
preocupada perquè volia i demanava, i va semblar al Grup
Socialista que en res podria entorpir al projecte que es fes,
que hi hagués un pronunciament parlamentari sobre un tema
tan important com és aquest projecte i que bé, aquest
pronunciament parlamentari es produeix quan es produeix,
d'acord amb el calendari del Parlament.

Dir que la nostra proposició ens sembla que està ben
plantejada perquè és el Govern balear, certament, qui fa
aquest projecte o qui ordena la confecció d'aquest projecte,
encara que a les caràtules dels documents apareguin el doble
logotips Ministeri d'Obres Públiques-Govern balear, però
que, d'acord amb el conveni del 1994, l'execució d'aquests
projectes correspon, per conveni de gestió anterior, al
Govern balear i crec que aquesta és una qüestió que no és
objecte de discussió avui aquí, i òbviament ha estat el
Govern balear qui, amb la seva receptivitat a les queixes o
a les suggerències i a les reclamacions que hi ha hagut per
tot tipus de col•lectius de Sóller, ha estat qui ha introduït
aquestes modificacions en el projecte i, efectivament, és
molt satisfactori aprovar avui una proposició que acorda
modificar un projecte, que aquesta modificació ja està feta
i que, per tant, tot això hem guanyat, encara que no està
encara en execució aquest projecte i que, a més, aquesta
proposició incorpora un element de vigilància de les obres
o de participació amb el seguiment de les obres i de
participació futura amb la gestió d'aquest sistema hidràulic
nou que quedarà establert a la Vall de Sóller, que serà el
transvasament de Sa Costera.
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Per tant, expressar el reconeixement a tots els grups
parlamentaris pel seu vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Demanaria als senyors diputats
que, per favor, quan s'acaba la intervenció i s'ha de procedir a la
votació, si no es troben encara a la cambra, que restin pendents
de la votació, per a no interrompre la bona marxa del debat.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei, es volen posar drets per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

S'aprova per unanimitat.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 5424/96, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt, Esquerra Unida de les Illes
Balears, Nacionalista-PSM, Socialista i Popular, relativa a
conflicte de Burundi.

Demanaria a les senyores i senyors diputats si hi vénen a bé
que restin un moment en aquesta cambra perquè, com ha estat
aprovada per part de tots els portaveus l'alteració de l'Ordre del
Dia pel que fa referència a proposicions no de llei, passam a la
segona proposició no de llei que ha estat inclosa per acord de tots
els portaveus presents en aquest parlament, mitjançant el qual es
presenta una proposició no de llei relativa al conflicte de
Burundi, i que ha estat signada per tots i cada un dels portaveus.

Advertir que l'extensió del seu contingut, el seu contingut
serà transcrit íntegrament en el Diari de Sessions.

Tenint en compte les resolucions del Parlament Europeu
referents al conflicte de Burundi, i d'una manera especial la del 19
d'octubre del 1996.

Consternat pel cop d'estat militar perpetrat el 25 de juliol del
1996 contra el Govern legítim de Burundi -sorgit del consens entre
els diferents partits polítics, a través de la Convenció
Governamental del 10 d'octubre del 1994- i el seu president,
Sylvestre Ntibantunganya.

Insistint en el caràcter totalment il•legal del règim de Pierre
Buyoya i denunciant la manera com accedí al poder, atès que
l'ordre democràtic mai no podrà arrelar-se a Burundi per mitjà de
la usurpació ni l'exercici il•legal del poder.

Denunciant la coerció permanent sobre el president legítim
del Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, a través de la qual els
enemics de la democràcia han intentat obstruir la tasca
política de dirigir el país.

Terroritzats per l'episodi mortal de Gitega del 9 de
setembre, durant el qual l'arquebisbe de Burundi, monsenyor
Joachim Ruhuna, tan lligat a Mallorca des dels anys 60, fou
assassinat juntament amb altres persones indefenses.

Recordant que des de l'any 1993 hi ha hagut molts
d'assassinats selectius, entre els quals es poden ja
comptabilitzar una vintena de diputats de l'Assemblea
Nacional burundesa, vuit governadors i trenta-tres batles.

Alarmat per les múltiples crides dirigides a la població
perquè es prepari per a la guerra i s'entreni per aprendre a
usar les armes i, alhora, per la manca de mecanismes de
protecció i seguretat de la població civil indefensa, els quals,
si fossin creats, permetrien evitar que la esmentada població
se sentís temptada a recórrer a l'autodefensa, atès el clima
d'inseguretat que regna actualment dins el país.

Horroritzat per l'agreujament de les condicions de
seguretat dins el conjunt del país i per les matances
indiscriminades de la població civil indefensa, les quals, en
comptes de disminuir, estan augmentant de forma accelerada.

Sumant-se als esforços desenvolupats per l'expresident
tanzanià Julius K. Nyerere, en el marc de les reunions de
Mwanza i d'Arusha.

Remarcant que és un deure de les institucions polítiques
internacionals contribuir, dins la regió dels Grans Llacs i
arreu del món, a l'establiment o a la consolidació , en el seu
cas, d'institucions legítimes i democràtiques que garanteixin la
pau i la reconciliació nacional dins els diferents països del
planeta.

Lamentant el silenci i la passivitat de moltes de les
esmentades institucions internacionals, que ni han reaccionat
a temps ni han emprat tots els mitjans al seu abast per tal
d'evitar l'increment de la violència a Burundi i per comminar
d'una vegada per a sempre el tan anunciat i denunciat genocidi
en marxa des de fa temps dins aquell país.

Reafirmant el seu compromís irrevocable envers la
democràcia, els drets humans, els drets del pobles i la dignitat
de la persona humana, com a condició necessària per poder
resoldre els conflictes actuals i els potencials, tant dins la
regió dels Grans Llacs Africans com arreu del món.
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Profundament preocupat per la partida de Burundi de les
diferents organitzacions intergovernamentals i no governamentals
per motius de seguretat, atès que això deixa la població civil sense
testimonis objectius de les violacions dels drets humans.

El Parlament de les Illes Balears

1.- Denuncia la violació dels Drets dels Pobles i de les Lleis
burundeses pel cop d'estat militar perpetrat a Burundi per les forces
armades, en connivència amb el que els usurpadors anomenen "les
forces vives" de la nació.

2.- Condemna l'esmentat cop de forma inequívoca i denuncia
l'abandó de l'Estat de Dret a Burundi, com un nou intent
desencoratjador de substituir la voluntat popular per la força de les
armes.

3.- Denuncia també el procés continu de desestabilització de les
institucions legítimes de Burundi, que ha estat utilitzat per justificar
el cop i per fer oblidar a les persones honestes el procés del cop del
21 d'octubre del 1993, l'execució del qual s'intentà culminar el 25
de juliol del 1996.

4.- Demana el restabliment d'un règim democràtic que sorgeixi
de la modificació de la composició dels grans cossos de l'estat,
segons un calendari susceptible de retornar la confiança al conjunt
de la població burundesa.

5.- Demana insistentment que es constitueixi una força
interafricana de manteniment de la pau, immediatament
mobilitzable, que compti amb el suport logístic de l'Organització de
les Nacions Unides -ONU- susceptible d'evitar l'aparició de
matances i que pugui interposar-se amb la finalitat de poder
imposar negociacions immediates entre les parts implicades.

6.- Felicita l'Assemblea parlamentària paritària ACP/UE per la
fermesa mostrada contra el règim dictatorial de Pierre Buyoya i pel
suport a les sancions imposades a Burundi pels països africans.

7.- Celebra la decisió presa amb un coratge inaudit pels caps
d'Estat dels països africans de Kènia, Uganda, Zàmbia i Rwanda i
pels caps dels Governs d'Etiòpia i Zaire, els quals, malgrat les
fortes pressions en sentit contrari per part d'enviats de potències
occidentals, després d'haver estat capaços d'unificar, per mitjà de
l'Organització de la Unitat Africana -OUA- els seus criteris en el
moment de condemnar amb una actitud clara i de forma inequívoca
el cop d'estat i de decretar el bloqueig econòmic, es comprometeren
el dia 12 d'octubre del 1996, a Arusha, a mantenir les esmentades
sancions sobre Burundi fins que es retorni a la legalitat, fixant fins
i tot el termini màxim d'un mes perquè arribin a un acord de pau les
diferents parts implicades en el conflicte.

8.- Demana que s'ordeni d'immediat l'obertura d'una
investigació imparcial sobre l'assassinat de monsenyor Joachim
Ruhuna i que els que l'assassinaren i també les persones inculpades
en l'informe de la Comissió d'Investigació sobre l'assassinat, l'any
1993, del president Ndadaye siguin posades sense tardança en mans
de la justícia, com una prova inequívoca d'un desig real de lluitar
contra la impunitat que està sens dubte a la base d'aquest conflicte.

9.- Dóna suport de forma incondicional als membres de les
institucions legítimes de Burundi que ni han dimitit ni han
renunciat a les seves responsabilitats polítiques.

10.- Manifesta la necessitat imperiosa d'exigir als colpistes
el retorn immediat a l'Estat de Dret tal com fou definit a la
declaració de Carcassonne del 20 de març del 1995 i a la
legitimitat, mitjançant el restabliment incondicional de la
Constitució que es donà al poble burundès en exercici de la
sobirania popular, la qual, segons l'article 2 d'aquesta "no se
la pot atribuir ni una part del poble, ni cap individu en
particular", per la qual s'ha de regir l'Assemblea Nacional,
que fou elegida l'any 1993 per a un mandat de cinc anys, i
d'acord amb la qual han d'actuar els partits polítics perquè
puguin garantir a tota la població burundesa, tal com preveu
l'article 55 de la seva constitució, l'exercici del dret fonamental
de participar en la vida política del país.

11- Denuncia, com una altra forma de confondre la
comunitat internacional, el Decret-Llei núm 1/001/96 del
comandant Pierre Buyoya sobre el "restabliment de
l'Assemblea Nacional, dels partits polítics i de les associacions
amb vocació política", i la supressió de la immunitat
parlamentària a través de l'article 90 de l'esmentat Decret-
Llei, que autoritza l'arrest fins i tot arbitrari, d'un
parlamentari.

12.- Condemna amb fermesa, com una provocació i crida
a la guerra, les maniobres que obliguen els estudiants de
secundària i de la universitat a integrar-se com a soldats a
l'exèrcit.

13.- Condemna el doble llenguatge d'aquelles instàncies o
països occidentals que, mentre condemnen oficialment el cop
d'estat, accepten de fet el dictador com una solució per a
Burundi, fent, fins i tot, pressió sobre els països dels Grans
Llacs perquè acceptin alleugerir o aixecar l'embargament,
tancant els ulls davant els assassinats de milers i milers de
persones indefenses, assassinats que s'han quasi triplicat des
del cop d'estat a l'interior del país.

14.- Encoratja els països africans i el mediador en el
conflicte burundès, l'expresident tanzanià  Julius K. Nyerere,
que han donat fins al present davant tot el món una lliçó
inaudita d'unitat i de respecte a la sobirania popular, perquè
es mantinguin forts davant les dificultats i les pressions,
vinguin d'on vinguin, i es mantinguin ferms en les seves
lloables posicions contra el règim il•legal del comandant P.
Buyoya, sabent que ells estan escrivint una bella pàgina en la
història d'Àfrica i que no poden decebre els que arreu del món
treballen per la pau i el respecte dels drets humans.
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15.- Exigeix de forma contundent i inequívoca que
l'embargament econòmic sigui ampliat a armes i municions, no
només a Burundi, sinó també a tota la regió dels Grans Llacs.

16.- Demana a les institucions europees competents i als estats
membres de la Unió Europea:

a) que reafirmin, avui més que mai, el seu suport total a la tasca
de mediació de l'expresident tanzanià Julius K. Nyerere, per
solidaritat amb els països africans i amb la finalitat d'evitar un
conflicte regional de dimensions imprevisibles en el cor d'Àfrica,
per tal que el senyor Nyerere pugui obtenir els recursos logístics,
humans, materials, polítics i diplomàtics que permetin garantir
l'eficàcia del seu mandat d'ajuda al poble burundès i de recerca
d'una solució política estable que permeti un pacte de cohabitació
en pau;

b) que es creï al costat del Mestre Nyerere un Consell de
Notables o d'experts internacionals, reconeguts a nivell mundial per
la seva experiència en pacificació i mediació, acceptats per les
diferents parts implicades en el conflicte, per tal que l'aconsellin en
la seva difícil tasca de mediació i l'encoratgin i li donin suport
davant les pressions que està rebent en aquests moments tan difícils;

c) que s'habilitin tots els mitjans necessaris per exigir l'obertura
immediata de negociacions que reuneixin totes les parts implicades,
dins un esperit de sinceritat, en presència d'observadors
internacionals i sense cap tipus d'exclusió, amb l'única condició que
els que hi participin abandonin, si s'escau, les armes i renunciïn a
tota classe de suport a la lluita armada, amb la finalitat de
consolidar a Burundi l'Estat de Dret;

d) que es garanteixi la seguretat de la població indefensa i de les
persones compromeses en el procés de pau, i d'una manera especial
la d'aquells que s'han atrevit a abandonar les ambaixades i les del
president legítim de Burundi, que està encara com empresonat,
sense llibertat d'expressió, dins l'ambaixada dels Estats Units a
Burundi;

e) que s'animi les parts negociadores perquè es posin en marxa
els mecanismes que permetin la inhabilitació política d'aquells que
es neguin a participar en les negociacions de pau.

f) que donin suport, i els encoratgin,

- als burundesos que treballen per la pau i el respecte dels drets
humans, amb la finalitat que no se sentin sols en front dels
usurpadors dels poder legítim;

- a les organitzacions i les personalitats d'arreu del món que es
preocupen pels esdeveniments dramàtics de Burundi i de la regió
dels Grans Llacs i els segueixen, perquè no es deixin vèncer pel
fatalisme ni arribin a la conclusió que no hi ha res a fer pels països
d'aquella regió;

- a les organitzacions compromeses en la prevenció activa
de conflictes, perquè no es desanimin en la seva difícil tasca de
denunciar i fer pressió per evitar els conflictes.

17.- I acorda de traslladar la present resolució al Consell
de Ministres de la Unió Europea, al Secretari General de
l'Organització de la Unió Africana, al president del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, als caps d'Estat de Tanzània,
d'Uganda, de Kènia, de Zaire, d'Etiòpia, de Mali, de Zàmbia
i de Rwanda, al president legítim de Burundi, Sr. Sylvestre
Ntibantunganya, al secretari general de l'Organització de les
Nacions Unides, al director general de la UNESCO, a l'alt
comissari per als Drets Humans de les Nacions Unides, al Sr.
Julius K. Nyerere i al Govern de l'Estat espanyol.

No obstant açò i també per acord i amb l'ajuda dels
membres de la Mesa, hem fet un petit resum dels trets més
importants d'aquesta proposició no de llei i que aquest
parlament, per tant, preocupat per la situació que es viu a
Burundi, denuncia la violació dels drets dels pobles i el
procés continu de desestabilització de les institucions
legítimes d'aquest poble; que condemna el cop d'Estat
militar i les actuacions que fa el Govern d'aquell país per
obligar als estudiants de secundària i de la universitat a
integrar-se com a soldats de l'exèrcit; que demana el
restabliment de la democràcia, per a la qual cosa s'hauria de
constituir una força interafricana de pau; que encoratja els
països africans a mantenir-se forts davant les dificultats i les
pressions i ferms contra el règim il•legal que ha enderrocat
el sistema democràtic i que exigeix l'embargament d'armes
i municions a tots els països de la regió dels Grans Llacs i
que demana a la Unió Europea que utilitzi tots els mitjans
que tengui a l'abast per garantir la seguretat de la població
indefensa i de tots aquells que treballen per la pau i el
respecte als drets humans. Aquestes i altres denuncies,
condemnes, encoratjaments, exigències i felicitacions
queden reflectides a la proposició no de llei que, signada per
tots els portaveus dels grups parlamentaris d'aquesta
cambra, s'ha d'incorporar i s'incorpora, així ho man, al Diari
de Sessions, i respecte de la qual deman ara, al Ple d'aquesta
cambra, si s'aprova per assentiment.

Senyores i senyors diputats, es volen posar drets per
aprovar aquesta proposició no de llei? Poden seure, moltes
gràcies.

S'aprova per unanimitat.

(Aplaudiments).
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III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3729/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en relació
amb el Reial decret llei 5/1996 liberalitzadores de sòl.

Passam a la següent proposició no de llei, que és la número
3729/96, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures en relació al Reial Decret Llei 5/1996, liberalitzadors
del sòl. El Sr. Damià Pons té la paraula; no és rar que m'hagi
despistat Sr. Pons, l'he vist alçar a vostè primer; la Sra. Barceló
té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Intentarem explicar un poc el contingut d'aquesta proposició no
de llei que avui presentam. I aquí també hauríem de fer
referència a dues qüestions: la primera, són les dades amb què es
presenta la nostra proposició no de llei; i després, el treball que
ha anat realitzant el Govern de la Comunitat Autònoma en un
projecte de decret en què està treballant i que, d'acord amb els
compromisos contrets al Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma, estarà prest enllestit ja que han passat els sis mesos
que es va procedir a aquesta promulgació del reial decret llei.

Bàsicament hauríem de començar potser per assenyalar que
el mes de juny el Govern del Sr. Aznar treu un Reial Decret Llei
de mesures liberalitzadores del sòl i dels col•legis professionals.
Els seus objectius que es plantegen a l'exposició de motius,
bàsicament es tracta d'aplicar la filosofia d'incrementar l'oferta
del sòl per abaratir el preu de l'habitatge, per garantir en darrer
terme l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge de la millor
manera possible. I per fer possible el compliment d'aquests
objectius proposa una sèrie de mesures, tres de fonamentals.

La primera qüestió, la unificació en un règim de sòl, unificam
el mateix règim de sòl, l'urbanitzable programat i l'urbanitzable
no programat, en una única classe de sòl anomenada,
senzillament, sòl urbanitzable amb equivalència a l'actual sòl
urbanitzable programat. En segon lloc, augmentar del 85 al 90%
l'aprofitament urbanístic dels titulars dels terrenys; i, en tercer
lloc, agilitar la tramitació dels instruments urbanístics, reduint els
terminis per a l'aprovació de plans i simplificant els tràmits.

Respecte d'aquestes tres qüestions no voldríem plantejar avui
un debat purament jurídic de mesures i de concrecions respecte
al Reial Decret Llei que el Govern tramità per la via d'urgència,
que ara està com a projecte de llei del Govern al Congrés dels
Diputats, perquè, bàsicament, tot el que són els assumptes
jurídics creim que dins el tràmit parlamentari en el Congrés dels
Diputats s'hauran de corregir segurament, millorar moltíssim.
D'entrada hem d'assenyalar que una nota del lletrat de la
Comissió d'Infraestructures del Congrés dels Diputats respecte
de la tramitació d'aquest projecte de llei, resulta bastant
demolidor pels continguts de poca precisió jurídica que planteja
la redacció del decret del Sr. Aznar. Qüestions bàsicament on es
planteja la inseguretat jurídica sobre els administrats en diverses
qüestions.

Però així i tot no entraríem en aquest debat i ens
agradaria poder entrar en el debat de si l'adaptació
d'aquestes mesures del Reial Decret Llei, juntament amb les
correccions que el Govern proposa, serveixen a la nostra
comunitat per aconseguir els objectius de garantir l'accés a
l'habitatge. Per aquesta anàlisi i, per tant, d'alguna manera,
que les aportacions que puguem fer avui dins aquestes
propostes o com a resultat del debat, puguin anar lligades a
millorar el futur decret que el Govern de la Comunitat
Autònoma pensa treure per corregir algunes de les qüestions
que, a nivell públic, ja s'han analitzat. Però per a açò, per
intentar saber si aquestes mesures ajuden a fer possible i
assequible l'accés a l'habitatge als ciutadans de les illes,
hauríem de valorar quins són els problemes d'habitatge a les
illes quant a política de sòl. I creim que, al nostre entendre,
n'hi ha dos, dos aspectes o dues dades que són suficientment
significatives com per marcar el marc on ens movem en
política de sòl, i també són prou poques com perquè hi
estiguem d'acord. Bàsicament, és l'excés de sòl urbanitzable
respecte al necessari, una valoració que, de fet, el conseller
ja ha fet quan surt el decret; s'assenyala per part del Govern
que el sòl programat a Balears podria acollir una massa de
població que pot multiplicar per dos l'actual i que, per tant,
l'excés de sòl classificat i el seu augment no seria rendible.

Però, a més a més, damunt aquesta capacitat o aquesta
potencialitat de creixement que tenim a les Illes Balears,
tampoc les Illes Balears no han estat una comunitat on el
preu de l'habitatge hagi baixat per açò, i tampoc no ha
passat açò i concretament amb la ciutat de Palma, que es pot
comparar amb altres ciutats de l'Estat espanyol, i on podem
observar que un excés de sòl a disposició per estar
urbanitzat no suposa d'una manera automàtica i lineal una
baixada dels preus de l'habitatge.

I en segon lloc, hi ha una segona qüestió, que és la
manca de sòl públic per construir habitatges socials. També
és una qüestió que el conseller ha assenyalat altres vegades,
ho va assenyalar amb una compareixença a la Comissió
d'Obres Públiques, dia 18 d'octubre, quan tenia la voluntat
el Govern de la Comunitat Autònoma a l'any 95 de fer una
política de patrimoni públic de sòl, en el sentit d'aproximar
l'oferta de la Comunitat Autònoma en matèria d'habitatge
social a les necessitats que existeixen avui. I alhora també,
el Gerent de l'Ibavi ha assenyalat multitud de vegades i en
podríem fer una relació extensa, que el principal problema
que té l'Ibavi és que els ajuntaments li cedeixin solars.
Bàsicament, la manca de solars públics és una de les greus
dificultats per acomplir, amb èxit i garanties, el que és el pla
de l'habitatge.
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Per tant, si ens trobam amb aquests dos problemes concrets
a les Illes Balears, val la pena plantejar-nos com ens afecta
aquest reial decret i si les mesures de la Comunitat Autònoma
donen sortida. El Govern d'entrada respon, ja respon d'una
manera, i ho hem de dir així, positiva, a un dels efectes que el
reial decret podria generar. El reial decret partia d'aquesta teoria,
que ampliar el mercat del sòl és baixar els preus, a la Comunitat
Autònoma no passa així, no ho generalitzem i entrem en altres
debats, a la nostra comunitat no passa així; alhora tampoc no era
una mesura urgent, perquè el decret preveu que aquesta
unificació dels dos sòls, no programats i programats, es faci quan
els plans nous s'aprovin, a partir de l'entrada en vigor.  I per tant,
quin és el motiu que el Govern treu en matèria d'urgència aquesta
normativa?

Bàsicament, i és el que no resol, creim, el decret del Govern
de la Comunitat Autònoma, és la supressió dels concursos
públics. I açò és el que ens agradaria poder debatre avui, perquè,
bàsicament, el problema i donat el fet que existeix quantitat de
sòl a disposició que els preus no baixen, el fet de llevar els
concursos, el fet de permetre, i ja es permet damunt els plans
generals actuals, que es puguin ampliar, és a dir, es pugui
imposar urbanització a partir de la iniciativa privada d'un
particular que presenta un pla d'actuació urbanística, francament
possibilitava ampliar encara més les expectatives de creixement
actual damunt les illes. Aquesta qüestió, el Govern, i sense entrar
en el contingut concret de les mesures que preveu per acotar
aquest creixement, és una línia de treball, intenta no acotar i
posar condicions als particulars que presenten als ajuntaments
plans d'actuació urbanística, però repetim, no resol el tema dels
concursos públics.

I aquí creim que hi ha la gran diferència. Quina és la
diferència entre que un particular s'hi presenti per iniciativa
privada o un concurs públic? Respecte als concursos públics,
s'allibera la propietat del que és la iniciativa d'urbanització. Per
tant, açò té una qüestió fonamental, es lleva el control per part
dels propietaris del sòl i es deslliga del procés urbanitzador,
perquè es permet la declaració d'utilitat pública als terrenys
afectats quan qui presenta el projecte no és el titular dels
terrenys. Per tant, el concurs públic permetia d'alguna manera
alliberar, precisament, el mercat del sòl, alliberar-lo dels controls
de la propietat; i per tant, si s'alliberava dels controls de la
propietat, feia que l'expectativa de benefici dels propietaris no
fos tan gran i, per tant, evitava l'efecte inflacionista damunt el
preu del sòl i, per tant, després, damunt el preu de l'habitatge,
que el llevar aquests concursos públics pot repercutir.

I aquí és el que ens preocupa de ver. És a dir, si no del
problema del preu del sòl i la seva repercussió damunt el preu de
l'habitatge, no és tant per la quantitat de sòl sinó pel procés
d'urbanització. I la retenció per part dels privats, titulars del sòl,
d'executar projectes. I l'expectativa que aquests hi posen damunt,
els beneficis que volen fer per carregar damunt el preu del sòl. És
precisament, creim, la política be a l'inrevés del que és
l'alliberalització del sòl, bé a l'inrevés: augmenten i creim que
donen dret als propietaris dels terrenys i que, per tant, dificulten
d'una manera molt clara aquest procés d'urbanització al marge de
la propietat i sobretot amb igualtat d'oportunitats per a tots els
promotors, d'una manera ben clara i més transparents.

Què els concursos s'haurien d'agilitar? Pot ser. Que haurien
de ser més ràpids? També. Però així permetien una qüestió
molt clara, treballar amb transparència total, amb igualtat
d'oportunitats per a tothom, establir la competència entre els
promotors a l'hora de presentar projectes i alhora evitar que
els propietaris dels terrenys retenguessin el sòl amb la
finalitat d'augmentar càrregues i preus damunt ell.

Crèiem i precisament creim que el problema de la Llei
del Sòl, que ara es modifica amb aquest reial decret llei, ha
estat no aprofitar aquests mecanismes que tenien els
ajuntaments fonamentalment, per tal de fer una política de
gestió pública de sòl, ho han fet molt pocs ajuntaments, és
cert. Però el mecanisme, crèiem, i seguim convençuts que
és molt correcte.

En segon lloc, la manca de sòl públic. Si nosaltres creim
a la nostra comunitat que hi ha una manca de sòl públic i
que l'Ibavi, per exemple, no pot cobrir les expectatives de
demanda d'habitatges socials, com podem permetre una
política que rebaixi d'una manera clara aquestes aportacions
dels particulars als poders públics. Estam reduint les
possibilitats de patrimoni públic de sòl i que, al marge dels
problemes dels ajuntaments en qüestions econòmiques o
patrimonials que açò els suposa, sí suposa d'entrada la
impossibilitat de poder continuar, poder fer una política de
gestió d'habitatge públic en sòl públic. Hem de recordar que
el sòl públic que s'obté és l'únic sòl que té un cost legalment
establert, que és un cost taxat que no pot superar el 20% de
repercussió en el preu final dels habitatges i que, a la
vegada, aquests habitatges tenen un preu taxat. És una
manera de fer política assequible per als ciutadans.

I també ens poden dir que els ajuntaments han executat
molt poc tots aquests mecanismes, però bé, donem
instruments perquè executin si els mecanismes són bons,
donem possibilitats a l'Administració local perquè aprofiti
al màxim uns mecanismes que hi havia donats per la Llei
del Sòl que permetien un deslligament del que és la
propietat del sòl del que són els promotors, i que permeten
uns rendiments socials sobre la propietat de la terra per als
interessos col•lectius molt més clars i que beneficia sempre
els interessos generals; que aquests tants per cents, aquestes
cessions als ajuntaments van lligades directament a
interessos socials, a interès públic, a habitatges socials i per
tant a donar sortida a una demanda d'habitatges.
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Creim per tant que el projecte de decret del Govern de la
Comunitat Autònoma no dóna sortida a aquest problema, perquè,
precisament, també anul•la tot el que fa referència a concursos.
I per tant queda a mitjan camí a l'hora de corregir la política que,
baix el títol d'alliberalització del mercat del sòl, creim que l'únic
que fa és donar drets als propietaris del sòl, front al que és la
competència entre promotors, front al que és la col•laboració de
la iniciativa pública amb la iniciativa privada per tirar endavant
projectes d'urbanització. I per tant creim que en darrer terme és
molt perjudicial perquè produeix l'efecte bé a l'inrevès del que es
pretén a l'exposició de motius, que és muntar efectes
inflacionistes damunt els solars, damunt el sòl i, per tant, el seu
trasllat al que és el preu de l'habitatge.

I respecte als aprofitaments, donar més aprofitament als
propietaris per abaratir els costs d'urbanització, creim molt més
important donar sortida a la demanda social d'habitatges que hi
ha abans de donar més facilitats, més drets als propietaris de les
terres. Per tant, creim que és una política que si no es corregeix
en tota la seva vertent, és restrictiva, és de fer passes enrera i és
de consolidar els drets de la propietat fins i tot davant els drets
del mercat. I una política lliberal com la que pretenen defensar
creim que no hauria de ser en absolut lligada a les conseqüències
d'aquest decret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin intervenir
per fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina ja va plantejar els seus dubtes en el moment de
l'aprovació del referit real decret llei, que va ser una de les
primeres mesures del Govern del Sr. Aznar a Madrid, just en el
moment en què també aquí hi havia el discurs d'investidura del
President Matas. En aquell moment Unió Mallorquina ja va dir
que aquesta norma legislativa presentava problemes d'aplicació
pel que fa a la Comunitat Autònoma i, en concret, a Mallorca. I
els motius és que suposava l'aplicació dels terrenys urbanitzables
o aptes per urbanitzar que ve donada per aquesta equiparació que
es produeix amb aquest decret entre el que és el sòl urbanitzable
programat i no programat, amb el que això suposa d'un
creixement urbanístic incontrolat i que contradiu la política de
creixement ordenat i racional que Unió Mallorquina creu que ha
de presidir tota la política territorial de la nostra comunitat.

En aquest sentit, el Govern del Sr. Aznar, fent ús de la vella
pràctica política tan coneguda com pels 100 primers dies,
més aviat els 100 primers dies de gestos, que ja es varen
veure en altres etapes i d'altres governs, des del de Calvo
Sotelo a nivell de l'Estat o del Sr. Matas a nivell de la nostra
comunitat, va prendre aquesta mesura, una mesura
igualitària per a tot l'Estat espanyol, sense tenir cap tipus de
consideració, ni escoltar ni consultar les comunitats
autònomes que disposen, com és el cas de la nostra, de
competències exclusives en matèria d'ordenació territorial.
En una altra època i amb un altre Govern a Madrid, sens
dubte s'haurien pres mesures per part del Govern d'aquesta
comunitat i s'hauria interposat, també sens dubte, un recurs
d'inconstitucionalitat. El que ens sorprèn a molts de grups i
molt especialment al nostre, és que un reial decret llei que
en teoria pretén liberalitzar alguns sectors econòmics, però
que en el fons pot afectar no només plantejaments
municipals sinó tota la política territorial d'un govern
autònom, no provoqui una immediata interposició d'un
recurs d'inconstitucionalitat com una primera mesura
tècnica. Una altra possibilitat és una mesura més de caràcter
polític o, si vol, de caràcter legislatiu, que hauria d'haver
estat l'adopció immediata d'un projecte de llei del sòl que
revocàs tots aquells aspectes negatius que aquest decret llei
del Govern de Madrid era per a la nostra comunitat.

Però, quina ha estat avui per avui la resposta del Govern
de la comunitat? La conclusió és cap, no hi ha hagut cap
resposta ni recurs d'inconstitucionalitat per invasió de
competències que són exclusives de la nostra comunitat, ni
llei del sòl, que encara aquest parlament està avui per avui
esperant.

Perquè aquest reial decret no soluciona problemes ni
mancances, sinó que els greuges i el Govern no diu res? Si
l'urbanisme fins ara era un tema que estava bàsicament fet
i entès pels tècnics, creim que en aquests moments encara
ho serà més. Amb aquest reial decret la discrecionalitat
augmentarà encara i el Govern de la CAIB creim que està
obligat a la redacció urgent d'aquest projecte de llei del sòl
del qual tantes vegades hem parlat, un projecte que haurà de
superar aquests problemes amb la finalitat que l'urbanisme
deixi d'estar en mans d'experts i pugui ser una matèria a
l'abast i del coneixement de tota la ciutadania.

Pel que fa als punts de la proposició no de llei, Unió
Mallorquina vol sol•licitar al grup proposant la votació
separada de les diferents propostes, per quant pensam que,
si bé estam totalment d'acord amb el fons de la proposició,
no és del tot correcta la forma que s'ha donat als diferents
apartats. En aquest sentit i pel que fa als punts 1, 2, 3 i 4,
Unió Mallorquina està totalment d'acord amb la recuperació
del percentatge del 15% destinat als habitatges socials o
equipaments públics. El problema es troba a l'hora de cercar
mecanismes que permetin la cessió d'aquest percentatge de
terrenys fora del polígon d'actuació que queda afectat. Un
exemple molt gràfic, perquè els temes d'urbanisme sempre
són difícils a l'hora d'aplicar, podria ser el fet de la cessió de
terrenys a una urbanització com podria ser, per exemple,
Son Vida. Possiblement l'ajuntament de Palma no té cap
necessitat o tanta necessitat de zones verdes a Son Vida i sí
les tendria a moltes altres barriades de Palma. Per tant, la
nova llei del sòl, a part de preveure, que nosaltres creim que
és important que ho faci, la repercussió o la recuperació de
les cessions del 15% de terreny per a ús públic, és important
també que es poguessin realitzar d'una forma compensatòria
a qualsevol altre polígon. Per tant, ja que això no queda
prou clar, Unió Mallorquina, si no se'ns aclareix aquest
tema, s'abstendrà en aquests punts que afecten aquest tant
per cent i la seva aplicació.
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Pel que fa al punt 6, Unió Mallorquina considera que la llei
de sòl autonòmica no pot reproduir els mateixos defectes que té
avui per avui la Llei estatal del sòl. No es poden tornar a repetir
les mateixes categories que ja estan recollides a la legislació
estatal i que, entenem nosaltres, s'han d'aconseguir unes
categories que siguin molt més flexibles, fent un ús total de les
competències exclusives que avui per avui té la nostra comunitat
autònoma. Perquè ho hem de recordar, hi ha figures com la dels
Paus, que històricament només s'han donat a municipis com
poden ser el de Calvià i el de Palma. I hem de recordar que en
aquest moment, al municipi de Calvià s'està demanant una
desclassificació de tots els seus plans parcials, el que és
significatiu, digne de tenir en compta i que ens ha de fer
reflexionar. El que s'ha d'aconseguir amb la futura llei del sòl de
la Comunitat Autònoma és donar capacitat, donar autonomia i
donar flexibilitat a tots els ajuntaments per a l'aplicació dels seus
plantejaments urbanístics, i en l'ús del sòl sense que s'hagi
d'acudir una vegada i una altra vegada a l'interès social. En
aquest punt, Unió Mallorquina, en el número 6, s'abstendrà.

I pel que fa al punt 5, Unió Mallorquina votarà
afirmativament si se suprimeix una frase que diu "que es recuperi
la figura del sòl urbanitzable no programat" per les raons que
abans els he explicat. Nosaltres estam d'acord que s'ha de fer la
llei del sòl, que la llei del sòl s'ha de fer ja, i que aquesta llei s'ha
adaptar a les peculiaritats de cada una de les illes i als diferents
àmbits de cada una d'aquestes. Per tant, si hi ha aquesta petita
modificació, Unió Mallorquina votarà a favor, si no ens
abstendrem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida, té la paraula el seu portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
del punt de vista d'Esquerra Unida, el Reial Decret Llei 5/96, de
7 de juny, és erroni en el fons i en la forma; en la forma perquè
consideram improcedent que per ganes de donar un cop d'efecte
en el poc temps d'accedir a la governació de l'Estat, s'apliqui una
figura tan delicada com el reial decret llei per regular una matèria
tan important, com és el sòl de tot l'Estat espanyol. I és erroni en
la forma, des del nostre punt de vista, perquè no aconseguirà allò
que teòricament pretén i, a més, aconseguirà o produirà d'altres
efectes de caràcter negatiu.

Si recordam els tres aspectes fonamentals que recull el
decret llei és que, efectivament, en sòl urbà l'aprofitament
urbanístic dels propietaris dels solars coincideix o coincidirà
amb l'aprofitament tipus, amb la qual cosa es perd aquest
15% que la llei atorgava als ajuntaments. En sòl
urbanitzable, l'aprofitament urbanístic dels propietaris serà
del 90%, per tant els ajuntaments perden una tercera part de
l'aprofitament en aquest tipus d'actuacions. I així mateix
s'elimina, com ja ha estat comentat, a la revisió dels
planejaments, la distinció entre sòl urbanitzable programat
i no programat, la qual cosa, des del nostre punt de vista,
incrementarà el preu del sòl no programat.

Si la primera mesura afecta fonamentalment la capacitat
recaptatòria dels ajuntaments, la seva capacitat per esponjar
el teixit urbà consolidat i aconseguir majors dotacions en el
mateix, les altres mesures encara ens semblen més greus
perquè incideixen directament en la possibilitat de fer una
política d'habitatge realment barata per part dels
ajuntaments.

Des del nostre punt de vista, és un problema molt de
fons el que ens separa d'aquesta mesura legislativa, perquè
situa un debat entre els que pensen que fixant en el
planejament una gran quantitat de sòl urbanitzable
s'aconseguirà un menor cost per als habitatges i aquells que
pensam que, d'una banda, els poders públics no poden
renunciar a la planificació i a la programació urbanes com
a forma d'ordenar el creixement de la ciutat, i a més, que
pensam que el preu del sòl és un preu que incideix d'una
manera molt poc elàstica dins el preu final de l'habitatge. I
que, fins i tot si s'aconseguís aquest abaratiment del preu del
sòl, aniria més aviat a incrementar el marge de benefici dels
promotors que no a abaratir el preu final de l'habitatge.

Des del nostre punt de vista, per tant, les tres
conseqüències fonamentals d'aquesta mesura seran: menor
ordre en el creixement urbanístic o major desordre, segons
es vulgui mirar; menor capacitat d'actuació dels ajuntaments
en matèria d'habitatges i en matèria d'equipaments; i,
evidentment, pensam que no es reduirà, com pretén la
disposició, el preu dels habitatges.

Així mateix, aquest reial decret llei introdueix elements
per a nosaltres molt negatius, de minva de la democràcia
local, en la mesura que possibilita que els batles puguin
prendre importants determinacions que abans estaven
reservades als plenaris, ja sigui l'aprovació inicial dels plans
parcials com l'aprovació dels plans d'urbanització.
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En definitiva, Esquerra Unida considera que l'urbanisme i el
desenvolupament territorial són un deure irrenunciable d'allò
públic per la funció social de la ciutat i del paper que juga el sòl.
I que el planejament i la seva execució són serveis públics en els
quals l'administració té competència pròpia i exclusiva. Des
d'aquest punt de vista, per tant, l'aplicació de plantejaments
pretesament liberalitzadors en aquest terreny ens semblen
particularment errònies i negatives. I a més, a les illes, s'ha
explicat també al llarg del debat, l'aplicació d'aquestes mesures
tendran un efecte particularment negatiu perquè, efectivament,
els criteris de contenció del desenvolupament i del consum del
territori són absolutament incompatibles amb els criteris
desenvolupistes que animen aquest reial decret llei.

Des d'aquest punt de vista, per tant, i pensant que aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Socialista comparteix aquesta visió o aquesta perspectiva de fons
sobre la mesura objecte de la proposició, nosaltres, malgrat que
podríem introduir matisos dins la redacció d'algun dels seus
apartats, donarem suport, com a Grup d'Esquerra Unida, a la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

I, finalment, vull referir-me a una darrera mesura, la mesura
sisena de la proposició, que ens sembla particularment positiva
en la mesura que introdueix la desqualificació de sòl urbanitzable
no programat com una de les accions a dur a terme per part
d'aquesta administració autonòmica, per part del Govern de la
Comunitat, per tal d'intentar minvar o modelar el creixement
urbanístic de la nostra comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el seu portaveu Sr. Antoni
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup donarà suport a les proposicions del Grup
Socialista en relació a les mesures liberalitzadores del sòl que ha
provocat el Reial Decret Llei 5/96, de 7 de juny. Coincidim que
el canvi principal, passar del 15% al 10% de cessió de terrenys
en unitats d'execució i sòl urbanitzable programat, per no parlar
de la desaparició de compensacions en la resta de sòl urbà, no
assoliran l'objectiu confessat d'abaratir el sòl.

La manera de combatre l'especulació del sòl és amb
polítiques de sòl actives, executant el planejament i no
liberalitzant el recurs sòl. Cal establir prou mesures perquè
la societat participi de la plusvàlua urbanística, com exigeix
la Constitució a l'article 47, però que alhora no s'aturi
l'execució del planejament que resulti convenient. A les
Illes Balears convenient significa cobrir les necessitats de la
població resident, no incrementar el nombre de places
turístiques. Per garantir-ho cal utilitzar l'arsenal de recursos
que permet la Llei del Sòl: fer ús de l'expropiació com a
sistema de gestió urbanística, no consentint que hi hagi sòl
urbanitzable programat no executat mentre s'exigeix crear-
ne de nous; exercir sense embuts el dret de tempteig i
retracte, aquest que tant molesta al Sr. Reus, nodrir-se d'un
important patrimoni municipal del sòl; actuar contra els
solars sense edificar implementant polítiques actives de
rehabilitació i de promoció de l'ocupació efectiva dels
habitatges deshabitats, uns 70.000 a les Illes Balears, etc.
L'especulació, el fet de vendre sòl amb ametllers com si
tengués tots els serveis urbans, només perquè hi passa una
línia del PGOU, és una perversió urbanística, fruit en gran
part de la incapacitat gestora de l'Administració, en especial
de l'Administració local, la qual hauria de combatre aquesta
lacra amb major consciència però també amb mitjans molt
superiors. 

El reial decret llei, en comptes d'ampliar aquests mitjans
els minva. Les (...) polítiques d'oferta de sòl, de promoció
pública de protecció oficial, en especial les de règim
especial, encara sofriran un retrocés, així com la dotació
d'equipaments socials i públics, sobretot si el Govern balear,
com també l'Administració de l'Estat, en comptes d'assumir
les seves obligacions competencials d'alt a baix fins al final,
obliguen els ajuntaments, com estan fent a hores d'ara, a
cedir terrenys, a participar en el finançament i a bestreure la
inversió, provocant que els ajuntaments entrin en una
competitivitat (...) per poder abastir escoles o centres
sanitaris que haurien de ser resultat d'una planificació
territorial objectiva, amb la conseqüència lògica que sempre
guanyen els més rics i no necessàriament els qui més ho
necessiten, i amb una aportació addicional dels ajuntaments
que ja no donen abast.

Però és que ni tan sols està prou clara la competència de
l'Estat per dictar aquesta mesura. Recordem que la Llei del
Sòl del 1990 està encara pendent de sentència del Tribunal
Constitucional. Per al nostre grup, pel conjunt dels partits
nacionalistes no és cap novetat, l'Estat, entès com over star,
és a dir, com a les institucions centrals, primer pel PSOE i
ara pel PP, usurpen les competències urbanístiques que les
comunitats autònomes exerceixen en règim d'exclusivitat,
al•legant per a això títols com el dret de propietat o la
planificació econòmica, interpretats d'una manera
hiperextensiva.

Aquest és un motiu més perquè aquest parlament es
pronunciï contra el reial decret llei i en demani la derogació,
més si tenim en compta la manera impresentable com el
Govern de l'Estat l'ha imposat, amb un reial decret llei,
obviant, per tant, el debat parlamentari públic en temes de
tanta transcendència com l'ordenació urbanística o les
competències municipals, amb una institució que la
Constitució preveu com extraordinària per motius taxats,
però que el Govern del PP n'està fent abús. En aquest tema
concret, és inqualificable que no es consultàs prèviament la
FEM ni tan sols les comunitats autònomes amb competència
exclusiva. Per paga el redactat és tècnicament un nyap,
basta veure que la correcció d'errors és gairebé tan llarga
com el propi reial decret.
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En tot cas, també donam suport a les mesures compensatòries
per als ajuntaments, bé amb patrimoni estatal, com proposa la
proposició, bé amb qualsevol altre finançament. Amb el ben
entès que el nostre grup el que troba que hi ha d'haver és retornar
el 15%, perquè és molt diferent el plantejament que la societat
participa de les plusvàlues perquè hi té dret, que no la idea
lliberal que el sòl és privat; i que si s'ha d'ajudar al qui no té es
faci per línies de beneficència. Cal tenir present que la FEM,
presidida per Rita Barberà, ja ha reaccionat contra el reial decret
llei per aquest aspecte. Per fer-nos una idea, només a Palma, la
pèrdua deu superar els 500 milions de pessetes.

No compartim, per altra banda, l'entusiasme amb la figura del
sòl urbanitzable no programat, però donarem suport a totes les
mesures, en concret, les desclassificacions de tots ells de les Illes
Balears. Com ha reconegut el propi Conseller de Medi Ambient,
les Illes Balears no necessiten més oferta de sòl, però si no volies
tassa, tassa i mitja. Ara, el cert, és que dubtam que el Grup
Popular i el Govern n'adoptin cap de mesura; ens estranyaria
perquè el propi PP es nega a hores d'ara a la desclassificació dels
no urbanitzables de Calvià, una aberració desenvolupista de la
qual afortunadament en reneguen els mateixos que fins ara
l'havien enaltida. El PP, que ha començat a verbalitzar conceptes
com el desenvolupament sostenible, està ben lluny d'aplicar-los.
Desgraciadament avui sembla que en tendrem una altra mostra.

Per últim, donam suport que el Govern legisli sobre la
matèria i adapti la normativa general a les especificitats del
nostre país, tot i que els incompliments sistemàtics de la llei
d'ordenació territorial, la planificació pendent, l'anunci de
l'aplaçament de la llei de sòl rústic que aquest parlament havia
compromès per a aquest període de sessions, em fan tenir poques
esperances. Fa una horeta el Sr. González Ortea deia dues coses
importants, una que hi havia un sol Govern i que anava
coordinat, l'altra que no trobava oportú que hi hagués llei de sòl
urbà, el Sr. Conseller de Medi ens l'havia promesa a la
compareixença per explicar el seu programa de Govern. En
concret, el decret autonòmic sobre la matèria respecte del reial
decret l'esperam des del mes de juny; probablement haurem de
tenir paciència dos anys i mig mes i esperar l'any 99. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Barceló, no compartim en absolut l'exposició de motius que fa en
aquesta proposició no de llei, on extreu una sèrie de conclusions
en base a una sèrie d'experiències que narra en ella, que ja li dic
que no compartim perquè creim que no són exactes. Aquest és un
debat ja reiterat en diverses institucions, hem tengut ocasió de
fer-lo en els consells insulars i l'han seguit a diversos
ajuntaments, per tant, intentaré ser breu, perquè ve a ser una
proposta similar a les ja estudiades.

Sí convé que durant tot el debat tenguem dins el cap
l'esquema bàsic d'actuació d'aquesta normativa que estam
elaborant. Tenim, per una part, l'Estat que ha fet una norma
base, i estam en aquests moments en una norma d'adaptació
per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d'imminent aparició, com vostè sap. I a la vegada també, en
certa manera, estam un poc pendents, però açò no ha de
retardar aquesta norma, de la sentència del Tribunal
Constitucional envers la Llei del Sòl que es va fer durant la
vigència del Govern anterior.

Li comentaré de forma breu cada un dels apartats de la
seva proposició no de llei. En el contingut del primer punt
de la proposició estimam nosaltres que és bastant
contradictori perquè sol•licita d'una banda la retirada
d'aquest reial decret 5/96 de les mesures liberalitzadores del
sòl, i de l'altra, també demana que s'arbitrin mesures
substitutòries de les cessions de sòl que, en opinió dels
redactors o de la redactora d'aquesta proposició no de llei,
el decret és reduït, i quedarien evidentment sense sentit si
aquest decret es retiràs, no entenem aquesta contradicció en
aquest primer punt.

Pel que fa referència al segon punt de la seva proposició,
hem de dir que la reducció del percentatge de cessió del 15
al 10% no suposarà la reducció de sòl destinat a
equipaments, perquè aquesta reducció, en tot cas, obeeix als
paràmetres de sòl lucratiu, queden excloses, per tant, les
cessions obligatòries de sòls dotacionals, no tenen relació
amb aquest percentatge i podria semblar que queden
inclosos vista la redacció.

Quant al tercer punt, dir que en el conjunt de les Illes
Balears el contingut del decret no suposarà una reducció de
la superfície de terrenys de cessió, sinó tot el contrari, un
augment d'aquesta cessió, amb un repartiment territorial
molt més homogeni, perquè la cessió del 10% resultarà ara
obligatòria, en contra del que fins ara disposava el text refós
de la Llei del Sòl a tots els municipis menors de 25.000
habitants que conformen, no ho oblidem, la majoria
absoluta dintre del territori de la Comunitat de les Illes
Balears.

Quant al següent punt, el quart, s'ha de dir que tant pel
que respecte als esborranys de la llei autonòmica de sòl
rústic, com als esquemes previs definitoris del contingut de
la futura llei del sòl de la Comunitat Autònoma, es
contempla la creació, amb mecanismes molt més àgils que
els definits a la legislació ara vigent, referent a patrimonis
públics de sòl destinats, entre d'altres finalitats, a l'edificació
d'habitatges de protecció oficial.
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El punt següent, el cinquè, hem de dir que a la futura llei del
sòl de la Comunitat Autònoma s'abordarà la necessària
adaptació, tant dels mecanismes de desenvolupament urbanístic
com de les classificacions de sòl en relació amb aquests
mecanismes, a les peculiaritats en tot cas de la Comunitat
Autònoma, però sense que açò hagi de suposar la recuperació de
la figura del sòl urbanitzable no programat, perquè aquesta figura
de sòl tenia com a objectiu fonamental, no ho oblidem aquest
objectiu, que és el d'absorbir creixements urbanístics no prevists
que ara, avui, ja són contradictoris amb les línies bàsiques de
política territorial que el Govern vol dur a terme a través de les
directrius d'ordenació territorial.

Per acabar, amb referència al sisè i darrer punt de la seva
proposició, hem de dir que les mesures de contenció de
l'augment del sòl urbanitzable que, en opinió dels redactors de la
proposició que vostès presenten, podria suposar; estan ja
contemplades a l'esborrany del projecte de decret que vostè
coneix i hi ha fet referència, tot i que sembla que altres membres
de grups parlamentaris ho ignoren i també ignoren altres, vull
suposar que amb bona fe ho ignoren, que ha tengut el consens de
les corporacions públiques, hi ha hagut un grau molt elevat de
consens, molt important; és a dir, no ha estat petit el consens, ha
estat important, i no hi ha hagut en cap cas una oposició frontal,
per tant, açò no ho hem d'oblidar i ho hem de tenir en compta. És
a dir que aquest projecte de decret pel qual es regula la
formulació a instància de part i sense concurs de programes
d'actuació urbanística un projecte que està a punt de ser remès al
Consell Consultiu de les Illes Balears i la immediata aprovació
pel Consell de Govern.

Dir que, amb referència a la supressió del concurs, aquí no
compartim la seva opinió perquè nosaltres creim que açò
garantirà que la part formuli el pla d'actuació urbanística, que
abans era obligatori i moltes vegades no es formalitzava de la
forma que era més convenient. Per tant, creim que tot açò
ajudarà a millorar la situació del sòl aquí a les nostre illes, i una
volta tenim aquesta norma bàsica de l'Estat, corregida per la
norma d'adaptació autonòmica, i després en el seu moment
vegem la sentència del Tribunal Constitucional, crec que açò ens
donarà una normativa bastant bona per a la nostra comunitat. Res
més i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, Sra. Barceló, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La veritat, m'hagués agradat poder debatre no només els punts,
si m'haguessin escoltat quan he començat la intervenció i no
duguessin la lliçó apresa i escrita, bàsicament era la voluntat de
poder debatre i havia dit que el projecte s'havia presentat fa
temps, que després s'havia desenvolupat el projecte de decret del
Govern de la Comunitat Autònoma, havia fet tot una sèrie
d'explicacions per intentar que, d'alguna manera, fóssim capaços
de sortir del programa i poder debatre política. Açò era un poc la
voluntat d'iniciar un debat, però la veritat és que és difícil si van
amb el paper escrit i no ens podem moure del guió. Per tant,
lamentar d'entrada la impossibilitat de debatre el contingut.

Ja hi ha dues qüestions que no s'han contestat i que deix
damunt la taula, però que no s'han contestat. Com a les Illes
Balears el Govern de la Comunitat Autònoma pot impulsar
una política de sòl que permeti abaratir el preu del sòl?

EL SR. PRESIDENT:

Deman silenci, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Com és possible açò? És possible amb aquest reial
decret llei del Govern de la Comunitat Autònoma? Aquestes
mesures de dir ampliam l'oferta de sòl, tenen una
repercussió damunt el preu del sòl? Ja hem assenyalat que
Palma i les illes són un exemple clar que l'excés de sòl que
tenim per urbanitzar no va lligat a una baixada dels preus;
des de l'any 92 els preus de l'habitatge pugen i som la
tercera comunitat autònoma de les Illes Balears amb més
excés de sòl disposat a ser urbanitzat. Tant és l'excés que
fins i tot el Conseller de Medi Ambient diu i valora
negativament un dels punts fonamentals del Reial Decret
Llei del Govern de Madrid, que diu que s'amplia el sòl com
a mesura de baixar el preu del mateix sòl. Açò és un
disbarat. Aquí com es corregeix?

Molt bé, posem condicions a tots els projectes que es
presentin, val, és una passa, li hem dit, és una passa, però
amb açò no se soluciona el problema d'abaratir el preu del
sòl. Com es fa, o quines mesures hi ha, al marge de si han
funcionat més o manco, i reconec que la Llei del Sòl s'ha
utilitzat molt poc per fer gestió urbanística, molt poc; si
s'hagués emprat més segurament tendríem molt més sòl
disponible en aquests moments i més a les nostres illes.
Quina és la diferència que vostès avalen amb el projecte de
decret del Govern de la Comunitat Autònoma? I també li
vull recordar que projectes de decret n'hi ha que dormen
durant anys, però bé, m'he de fiar que l'arribaran a treure, és
a dir que tampoc no es cap garantia tenir-ho dins un projecte
de decret; però bé, encara creguem que el treuran; quina és
la diferència? El concurs, el concurs és el fonamental. La
llibertat de competència, posar llibertat de mercat, de
competència entre els diferents promotors, deslligat de la
propietat del sòl com perquè pugui ser més barat. Això és la
diferència en la gestió.

I vostès estan llevant aquesta possibilitat. Donen prioritat
i tots els beneficis als propietaris dels terrenys, tots. I què
faran els propietaris dels terrenys? Seran els que hauran de
presentar o anirà lligat a la presentació de projectes,
automàticament feim un procés inflacionista damunt el preu
del sòl; estam fent be a l'inrevés del que vostès pretenen, i,
com a mínim, açò m'hagués agradat discutir-ho. No ha estat
possible i evidentment ara si em contesta a la rèplica serà
una argumentació que d'entrada no ha dit en el primer i pel
qual demanaré evidentment continuar el debat. Però era un
tema que valia la pena d'entrar-hi.
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I respecte de la quantitat de sòl públic, si aquí un dels
problemes fonamentals és la manca de solars per construir
habitatges de protecció oficial, perquè els ajuntaments no els
cedeixen perquè no en tenen, estam reduint encara més les
possibilitats, molt baix, però les reduïm, el Conseller ha estat
molt gràfic, un poques, però bé, anam reduint; com a mínim no
ralla, però fa gestos, i açò es valora molt, el Sr. Matas i el
President, el Sr. Aznar, un gest va valer un festival. Per tant, els
gestos funcionen. Per tant, es redueix un poc, però es redueix; i
fins i tot, miri, li resumiré bàsicament amb una ressenya que fa
el lletrat que assisteix la Comissió d'Infraestructures del Congrés
dels Diputats, que corregeix el lapsus que tenen la gent del Partit
Popular, fonamentalment la gent de dretes quan parla d'açò, i és
un poc el que han dit els altres portaveus, el lletrat, que diu, no
entra en el fons, perquè aquí ja no un informe de dotze folis, tal
vegada hagués estat bastant més ample, assenyala: "No és
apropiado hablar de cesión de suelo a los ayuntamientos -que el
reial decret llei diu cada dos per tres- ya que no se trata de la
transferencia al ayuntamiento de ningún derecho del que ya sea
titular el dueño del suelo". Perquè el propietari del sòl no té cap
dret que hagi de cedir a l'ajuntament. "El dueño del suelo tiene
únicamente la expectativa de ir adquiriendo gradualmente una serie
de derechos sobre el mismo si cumple las obligaciones correlativas
impuestas por el planeamiento". Durant tot el projecte de reial
decret llei estan assenyalant "la cesión al ayuntamiento"; igual
que els hem de donar les gràcies a tots els propietaris del sòl per
donar-nos els seus drets, no, són drets que tenim els ciutadans. I
el lletrat, molt correctament, els ha de corregir, ha de dir, no
senyors, no n'hi ha per tant, açò són drets que vostès donen als
propietaris dels terrenys i que, per tant, no els hem de donar en
absolut les gràcies, sinó més tost be a l'inrevés.

Açò és la política que diferencia clarament el que és una
política de dretes, el que és una política que prima fins i tot els
propietaris per damunt el mercat, i açò és el més greu que poden
fer, perquè no faran que els preus del sòl s'abaratin, no ho faran.
Amb aquesta política de protecció als propietaris en els dos
sentits, per una banda, amb les cessions de sòl públic i, per altra
banda, respecte a la retirada del concurs,

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

i acab, amb aquesta política no abaratiran ni el preu del
sòl ni resoldran el problema de l'habitatge social, només
donen beneficis, evidentment, és una opció política
clarament diferenciada del que són partits progressistes que
creuen, fins i tot, més que vostès, que el mercat pot ajudar
a resoldre, amb la política d'una administració clara i que té
clar quins són els objectius, a resoldre problemes. Vostès,
senyors, en creen, i així i tot aquest projecte de llei que avui
discutim, quan acabi d'estar tramitat pel Congrés dels
Diputats, segur que en vista als escrits del lletrat que
assisteix aquesta comissió, evidentment no donarà sortida,
ni fer-s'hi a prop, al que avui debatem. Esperem que el
decret del Govern tengui millor sort.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Casasnovas, té vostè
la paraula per puntualitzar.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Només per rebatre un
parell de punts amb aquest torn. Sra. Barceló, vostè m'acusa
de venir aquí amb la lliçó escrita i apresa, vostè crec que no
la du apresa, perquè sincerament li dic que fa una confusió
constant del que és el sòl dotacional i el sòl lucratiu, els està
entremesclant contínuament i són dues coses absolutament
diferents.

En el tema d'habitatge públic ja hem tengut diversos
debats, però en el tema d'habitatge públic li vull assegurar
i supòs que tendrem ocasió de debatre-ho en el futur, que es
manté i es millora, sobretot en aquelles poblacions de més
de 25.000 habitants.

En referència a l'abaratiment de sòl no hi entraré, no per
no donar-li un altre torn, sinó perquè ja ho hem discutit
tantes vegades, açò ja va passar pel Consell de Menorca, ho
vam discutir tantes vegades i al final no vam poder arribar
a cap conclusió. Tampoc no li he de descobrir res, perquè si
li coment que els plans d'actuació urbanística, vostè ho sap
perfectament a través dels concursos, que històricament
podem dir que no han funcionat gairebé. Per tant, aquí el
canvi.

Ja li dic, jo crec que vostè hauria de venir aquí amb
propostes com les que ha vengut però amb un debat molt
més enriquidor, perquè si no és difícil posar-se d'acord.
Vostè diu que jo he vengut amb la lliçó, que jo faig el sord;
em cregui, no hi ha major sord que el qui no vol escoltar.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam directament, Sra.
Diputada, per favor; passam directament a votació. Perdó,
hi ha hagut votació separada, votarem els punts un per un.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No és necessari, Sr. President, donat que no s'ha acceptat
la modificació, es pot votar conjuntament.
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EL SR. PRESIDENT:

Tota la proposta?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, es volen
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 24; en contra, 29; abstencions, 2. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

IV.- Informe d'incompatibilitats elaborat per la Comissió de
l'Estatut dels Diputats de l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera.

I passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és l'Informe de
la Comissió de l'Estatut dels Diputats que eleva al Ple de la
cambra, en compliment de l'establert a l'article 21 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears sobre les incompatibilitats de
l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera.

Deman a la Secretària Primera que doni lectura a aquest
informe, i deman als diputats que, per favor, restin aquí a la
cambra. Sra. Secretària Primera, té vostè la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

La Comissió de l'Estatut dels Diputats, en reunió celebrada
dia 1 d'octubre del 1996, ha estudiat la declaració presentada per
l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera a efecte de donar compliment
al que disposa l'apartat segon de l'article 7 del Reglament de la
cambra, referent a l'examen d'incompatibilitats. L'examen del
qual s'ha fet atenent al que estableixen els articles 5 de la Llei
8/86, Electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
modificada per les Lleis 4/95, de 21 de març, i 5/95, de 22 de
març, i l'article 155 de la Llei orgànica del règim electoral
general, modificada per les Lleis orgàniques 1/87, de 2 d'abril;
8/91, de 13 de març; 6/92, de 2 de novembre; 13/97, de 30 de
març, i 3/95, de 23 de març, el qual fa referència a l'esmentat
article de la nostra llei.

Atesa la normativa abans relacionada, aquesta comissió resol
d'informar la cambra que l'esmentat diputat no està subjecte a
cap tipus d'incompatibilitat per a l'exercici del seu càrrec.

A la seu del Parlament, a 1 d'octubre del 96. Signat per la
Presidenta de la Comissió, Joana Vidal, i pel Secretari, el Sr.
Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. Per tant, sol•licit de la cambra
la conformitat o l'assentiment a aquest informe. Es dóna aprovat
per assentiment. Moltes gràcies.

No havent-hi cap assumpte més a tractar, s'aixeca la sessió.
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