
DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 56

Presidència
del Molt Honorable Sr. Joan Huguet i Rotger.

Sessió celebrada dia 19 de novembre del 1996, a les 11 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 5746/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
del Conveni amb Múrcia i València en matèria de Turisme. 2158

2) RGE núm. 5748/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a càncer per
sobreexposició a l'amiant. 2159

3) RGE núm. 5747/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació
parlamentària del Conveni amb Múrcia i València en matèria de Turisme. 2159



2158 DIARI DE SESSIONS / Núm. 56 / 19 de novembre del 1996

4) RGE núm. 5749/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a edificis
contaminats per amiant. 2160

5) RGE núm. 5710/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a canvi
d'ubicació del centre de salut de s'Arenal. 2161

II.- MOCIONS:

1) RGE núm. 5545/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 4840/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera. 2161

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4119/96, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a adhesió del
Parlament de les Illes Balears a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. 2169

2) RGE núm. 4143/96, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació del port de la Colònia de Sant Jordi.
2175

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Comença la sessió
plenària amb l'ordre del dia prèviament fixat.

I.1) Pregunta RGE núm. 5746/96, de l'Hble. Sr. Diputat J.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació del Conveni amb Múrcia i València en
matèria de Turisme.

El primer punt fa referència a preguntes. La primera la
formula el diputat Sr. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació del Conveni amb
Múrcia i València en matèria de Turisme. Sr. Portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, té vostè la paraula. Deman als mitjans de
comunicació, que ha d'intervenir, per favor, el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista i (...). Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Govern
ha anunciat, repetides vegades, un conveni en matèria de
Turisme amb la Comunitat de la Regió de Múrcia i amb la
Comunitat Valenciana. A finals del mes d'octubre, a una petició
que li vaig formular per conèixer el text d'aquest conveni, el
conseller de Turisme em va respondre que no era possible
remetre el conveni esmentant perquè està pendent de signatura.
Jo li deman, supos que al conseller de Turisme, al Govern quina
és la situació d'aquest conveni, quines són les previsions i quin
és el seu abast. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, estaba pendiente
de firma. En principio, es un acuerdo de intenciones, no un
convenio. Ese acuerdo de intenciones está pendiente de
discusión definitiva y de desarrollo posterior mediante
protocolos adicionales. Esa es su situación actual. Yo
confío, porque por cuestiones de agenda no pudo ser, tener
una reunión con los respectivos responsables de Turismo de
las comunidades de Valencia y de Murcia, confío en que esa
reunión pueda tener lugar a primeros de diciembre y dar un
impulso definitivo a ese acuerdo. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes Balears no
ens va facilitar aquest document, però el Govern de Múrcia
sí que el va facilitar als grups parlamentaris. Per tant, el
document que jo tenc, i supos que és el que està preparat,
voldria saber si vostè està d'acord o no amb aquest
document, es titula Convenio Marco de colaboración en
materia de Turismo, per tant, es diu conveni i, a més, inclou
elements tan importants com accions conjuntes per
desenvolupar la comercialització de recursos turístics,
inclou col•laborar en matèries de formació i millora del
nivell de qualitat, publicacions conjuntes i informació en
diferents suports, col•laborar amb el disseny d'actuacions de
caràcter singular dins l'àmbit turístic i, per això, crec que té
totes les característiques d'un important conveni entre
comunitats autònomes. Li voldria demanar si aquest
document, que va donar a conèixer el Consell de Govern de
la Regió de Múrcia, és el document que en aquests moments
es té preparat per a la pròxima signatura.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. No, Sr. Triay, ese documento que
usted dice que ha hecho el Gobierno de Murcia, probablemente
sea un documento del Gobierno de Murcia. El Gobierno de
Valencia, de la Comunidad Valenciana, también ha hecho su
propio documento y nosotros el nuestro. Lo que falta es discutir
y ver el documento que nos quedamos. Yo le digo que no está,
lógicamente, firmado ni hay un único documento. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5748/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a càncer per sobreexposició a l'amiant.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a càncer per sobreexposició a l'amiant. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. Donat que l'amiant és un material cancerígen i
produeix, també, altres malalties com les bastosi, voldríem saber
si s'han produït a les Illes Balears, casos de càncer de pleura o de
pulmó atribuïbles a aquest material. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no li podem contestar de
forma taxativa (...) són atribuïbles a sobreexposició d'amiant,
atès que és una dada no recollida pel protocol de registre de
càncer.

Així i tot, li donaré algunes dades complementàries. Hem
d'entendre que els mesoteriomes són tumors atribuïbles a
l'exposició de l'amiant, però també es poden produir per
altres motivacions. En el període 88-92, segons el registre
de càncer de la nostra comunitat autònoma, s'han donat sis
casos de mesoteriomes a homes i sis casos a dones. Això, en
aquest període, només és relatiu a Mallorca, perquè no es
recullen dades d'altres illes. Aquests casos que he comentat,
suposen una taxa ajustada a la població mundial, que és un
0,3 per cent mil i un 0,2 per cent mil a dones. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 5747/96, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aprovació parlamentària del Conveni
amb Múrcia i València en matèria de Turisme.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aprovació parlamentària del Conveni amb Múrcia
i València en matèria de Turisme. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, l'article
17 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix
que "en matèria de prestació i de gestió de serveis propis de
la Comunitat Autònoma, aquesta podrà celebrar convenis
amb altres comunitats autònomes" i que aquests convenis
"hauran de ser adoptats pel Parlament i comunicats a les
Corts Generals". Li voldria demanar si aquesta és la
tramitació que té prevista per al conveni en matèria de
Turisme que pensa subscriure amb la Comunitat de Múrcia
i amb la Comunitat Valenciana.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té vostè
la paraula.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, si el convenio es un
convenio, efectivamente, llevará la tramitación que un
convenio requiere. Si lo que hay es un acuerdo de
intenciones, lógicamente, la tramitación será distinta.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Triay, té vostè la
paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Així idò, Sr. Conseller de Turisme, vol
dir que el document que va aprovar el Consell de Govern de
Múrcia, que va remetre al Parlament, a l'Assemblea de la Regió
de Múrcia, on hi ha el seu nom a l'antefirma, Conseller de
Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, igual
que el de la Regió de Múrcia i el de València, vol dir, idò, que
aquest document que el Govern de Múrcia va aprovar, que es diu
conveni, que hi ha tipus de propostes que suposen, en alguns
casos, prestació comunitària, o cooperació en la prestació de
serveis en matèria de Turisme, fins i tot, preveu actuacions que
impliquen compromisos pressupostaris. Vol dir, Sr. Conseller,
que el Govern de les Illes Balears no té res a veure amb aquest
projecte de conveni aprovat pel Consell de Govern i (...) que és
una actuació absolutament unilateral del Govern de Múrcia?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Sr. Conseller de Turisme, Sr.
González i Ortea, té la paraula.

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

Sr. Triay, yo no sé..., me parece que me explico muy mal. El
Gobierno de Murcia y también el de la Generalidad Valenciana,
después de unas conversaciones previas que tuvimos por parte de
las tres comunidades, de los tres responsables de Turismo,
elaboramos, respectivamente, un borrador de acuerdo. Un
borrador de acuerdo que la Comunidad de Murcia pasó, por lo
que usted me dice, y remitió a su asamblea, con una fórmula
determinada. En ese borrador podrá estar mi antefirma, pero no
está mi firma. Me imagino, porque, salvo que lo haya hecho sin
percatarme del asunto, no recuerdo haber firmado ningún
convenio.

De manera que el borrador que ha preparado el Gobierno de
la Comunidad de Murcia es un borrador estimable, desde luego
que yo tengo una copia, y lo tenemos que discutir. Veremos en
que condiciones acaba. Si eso acaba en un convenio, tal y como
el Gobierno de Murcia planteaba, llevará la tramitación de un
convenio. No tenga usted ninguna duda de que cumpliremos con
el artículo correspondiente del Estatuto, efectivamente, el 17, y
también cumpliremos con la Ley de régimen jurídico de la
Comunidad, en cuyo caso lo tendrá que firmar el presidente de
esta comunidad, no este conseller de Turismo. Si eso deriva en
un acuerdo de intenciones con otros contenidos que permitan que
ese acuerdo de intenciones se desarrolle mediante unos
protocolos, que es la idea que esta comunidad siempre mantuvo
en las conversaciones que hemos tenido con las otras dos
comunidades, pues, entonces, le daremos esa tramitación de
acuerdo de intenciones y, en la medida que después se firmen
esos protocolos, veremos el alcance de los mismos. Demos
tiempo al tiempo, y esperemos a ver. Usted parece estar
empeñado en que hay un convenio y poco menos que un
convenio firmado entre tres comunidades. No lo hay y no se ha
firmado. Sí que hay borradores y propuestas de distintos
gobiernos y sí que ha habido conversaciones. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5749/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a edificis contaminats per amiant.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Miquel Gascon, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a edificis contaminats per amiant. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada en
els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. L'amiant és un
producte perillós per a la salut en el procés de manipulació
i fabricació, però no una vegada instal•lat, quan es produeix
el recobriment necessari dins les finques. Per tant, no tenim
constància que dins l'àmbit de la nostra comunitat hi hagi
algun edifici construït amb amiant que no estigui recobert,
no ens consta.

Com a informació complementària, com ja li he dit, la
manipulació de l'amiant és realment perillosa. En aquest
sentit, existeix un registre creat pel Reglament sobre treballs
amb risc per l'amiant, que s'integra en l'anomenat Pla Rera,
que té com a objectiu controlar tant el medi ambiental de les
empreses, com la salut dels treballadors. A Balears,
existeixen quatre empreses manipuladors d'amiant, amb un
total de 15 treballadors. Tres d'aquestes empreses són de
reparació i fabricació de frens i embragues per vehicles
automòbils, i només existeix una empresa de fabricació de
plaques de fibrociment que utilitza amiant. Aquestes
empreses estan, com ja he dit, controlades per al
departament de Salut Laboral de la Conselleria de Treball.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 56 / 19 de novembre del 1996 2161

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Precisament, els tècnics diuen que en
la fabricació de l'amiant, perquè hi ha gran protecció per part
dels operaris, és més difícil agafar alguna malaltia, sinó que les
malalties són per operaris ocasionals, com pot ser en el moment
d'enderrocaments d'edificis que tenen amiant en la seva
estructura, o quan es fan reparacions o obres de fusters o
lampistes. Per això, pensam que hi hauria d'haver un cens dels
edificis que estan construïts amb amiant, perquè, si s'han
enderrocar o s'han de fer obres, es puguin prendre les mesures
corresponents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

I.5) Pregunta RGE núm. 5710/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a canvi d'ubicació del centre de salut de s'Arenal.

Passam a la següent pregunta, darrera, que formula el diputat
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a canvi d'ubicació del centre de salut de s'Arenal. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La Conselleria de Sanitat va
subvencionar amb 10 milions de pessetes l'enderrocament de
l'antic hotel Maracaná per ubicar el centre de salut de s'Arenal.
L'ajuntament ha fet una sol•licitud de canvi d'ús i, per tant,
aquest centre de salut ja no s'ubicarà en el solar previst
inicialment. Així i tot, la Conselleria de Sanitat ha mantingut els
10 milions de pessetes per subvencionar l'enderrocament de
l'antic hotel. Per quin motiu la conselleria ha autoritzat aquest
canvi d'ús?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és cert que la conselleria
ha autoritzat el canvi d'ús. El que no és cert és que la despesa que
estava prevista per finançar l'enderrocament de l'hotel Maracaná
hagi estat pagada, no ho serà. En aquest sentit, la conselleria ha
advertit a l'ajuntament de Llucmajor que, ni la part que
corresponia al pressupost de l'any passat, ni la part d'enguany,
serà en cap cas per enderrocar l'hotel Maracaná en el cas que no
es construeixi allà el centre de salut. Una altra cosa és que
s'estigui negociant, com així s'està fent, el conveni habitual, que
pot tenir qualsevol ajuntament, per al finançament que li
correspon per a la construcció del centre de salut. Però ni s'ha
pagat ni es pagarà cap quantitat per a l'enderrocament de l'hotel
Maracaná, en el cas que no es construeixi, com pareix ser que
serà, en aquell solar el centre de salut. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Des del moment que la
Conselleria de Sanitat ha autoritzat un canvi d'ús, ja no es
construirà el centre de salut en el solar de l'antic hotel
Maracaná. Celebram que aquest enderrocament no se
subvencioni perquè, en el conveni firmat entre l'ajuntament
i l'empresa que ha adquirit aquest solar, aquests 10 milions
haurien estat una subvenció directa a una empresa, no per
construir un centre de salut, sinó per una altra activitat
econòmica i immobiliària totalment distinta a la sanitària,
seria incomprensible que estàs subvencionada per la
Conselleria de Sanitat. Prenem nota de les paraules del
conseller i les transmetrem a la gent preocupada de
Llucmajor, que ens ha fet arribar aquesta inquietud. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Moció RGE núm. 5545/96, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 4840/96, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política d'ordenació de l'oferta
turística d'Eivissa i Formentera.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa
referència a mocions, la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, 5545/96, relativa a política
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera,
derivada del debat de la interpel•lació RGE núm. 4840/96.
Per defensar-la, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Vicent
Tur.

EL SR. TUR I TORRES

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. A la interpel•lació que va precedir a aquesta
moció, vaig iniciar la meva intervenció advertint que
preteníem fer un debat positiu sobre el POOT d'Eivissa i
Formentera, perquè els socialistes entenem que és positiu
per al sector, o que hauria de ser positiu per al sector, que es
tramitàs i s'aprovàs un pla per a la seva ordenació en el
futur. Un pla que no fos, com el que en aquests moments es
tramita, una suma de les situacions urbanístiques de
cadascun dels ajuntaments d'Eivissa i Formentera, sinó que
fos una ordenació global del sector i, per tant, afectàs
globalment a l'ordenació del territori de les illes. La moció
que presentam també la presentam amb aquest mateix
objectiu, volem que siguin unes quantes aportacions a
aquest debat i a (...) del POOT, i, com no podria ser d'altra
manera, la meva intervenció, la meva defensa, vull que sigui
positiva i constructiva.
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El primer punt que presentam de la nostra moció consisteix
en insistir, una vegada més, en la incongruència del fet que se
segueixin tramitant plans sectorials sense comptar amb les
directrius d'ordenació territorial, o d'ordenació del territori, així
com preveu la Llei d'ordenació territorial. És més, creim que
això representa un incompliment de la Llei d'ordenació
territorial, perquè la Llei diu que els plans sectorials s'hauran
d'ajustar a les directrius i als plans territorials parcials. Estam,
una vegada més, davant la tramitació d'un pla sectorial, sense
que comptem ni amb plans territorials parcials, ni amb la visió
global de l'ordenació del territori que haurien de donar les
directrius. En aquest cas, coincidim perfectament amb l'estudi
que publiquen els mitjans de comunicació, perquè, malgrat que
el nostre grup l'ha demanat, no ens ha arribat, l'estudi que va
encarregar l'Ibavi sobre l'urbanisme i el POOT, que diu
clarament que no s'ha abordat a fons el model de creixement que
es vol donar a cadascuna de les illes respecte del turisme. A més,
redactar el POOT sense disposar de les directrius d'ordenació
territorial, crea problemes competencials i fa que el pla sigui un
instrument incapaç d'arribar allà on es pretén. Això, més o
manco, ho vàrem dir nosaltres, exactament aquesta idea, aquests
criteris, a la interpel•lació. L'estudi que va venir després, fins i
tot després d'haver presentat nosaltres la moció, confirma
aquestes paraules i, per tant, em remet a un estudi més rigorós.

És evident que, en absència de directrius d'ordenació, el punt
número 2 de la nostra moció havia de fer referència a aquesta
necessitat, a la necessitat d'establir els límits ideals de
desenvolupament i, com que no comptam amb les directrius,
això ho hauria de fer, almanco, el POOT, que tampoc no ho fa.
És a dir, hauria d'establir els límits de desenvolupament turístic,
sense que es produís un impacte irreversible en el medi ambient
i, segons diversos especialistes tècnics, diversos estudis, des del
punt de vista medi ambiental es diu, es considera, que el ratio
entre nombre d'habitants i nombre de llits estaria entorn dels dos
habitants de població de dret per llit. Bé, idò, a Eivissa partim
d'una situació actual entorn al 0,7 habitants de dret per llit,
Formentera dóna una població semblant. Quant al criteri de
territori, aquests estudis i aquests especialistes recomanen no
superar els 20 llits per quilòmetre quadrat. A Eivissa, actualment,
estam a una proporció de 188 llits per quilòmetre quadrat, a
Formentera 85 llits per quilòmetre quadrat.

Si parlam de creixement sostenible o de sostenibilitat de
l'activitat dins del territori, respectant el medi ambient, he
d'atendre també a la capacitat de subministrament d'aigua.
Les directrius del Pla hidrològic especifiquen que a Eivissa
i Formentera s'acumula un dèficit anual de 7 milions de
metres cúbics d'aigua. Ja sé que algú dirà que actualment
l'aigua no és un problema, però pensam que la possibilitat
de produir aigua potable mitjançant medis tècnics no hauria
de ser un argument per seguir creixent, quan els altres
paràmetres estan en la situació que estan. Estam, per tant,
superant els tres principals indicadors que es consideren
claus des del punt de vista medi ambiental o sostenible,
harmònic i respectuós amb el territori, com és la relació
entre població i visitant, entre visitant i territori, atenent a
un recurs bàsic com és l'aigua. Creim que, evidentment no
atendre a aquests criteris desmereix qualsevol planificació
del sector per al futur. Vol dir partir d'un absolut
desconeixement de la realitat i, per tant, difícilment es pot
ordenar el futur. Per això, insistim en la necessitat d'establir
màxims de població i places turístiques, i la necessitat de
justificar que el resultat sigui viable des d'una perspectiva
de desenvolupament sostenible. Volem fer insistència en la
idea de justificar cadascun dels criteris amb els quals (...) el
Pla d'ordenació per a l'oferta turística, perquè pensam que,
precisament, és un dels dèficits més importants que té
aquest POOT. Es fixen una sèrie de criteris d'una manera
absolutament aleatòria i no es justifica, en cap moment,
quin és el resultat d'aplicació d'aquests criteris en el futur.

Hi ha, per tant, un accés d'oferta que posa en perill el
futur del sector, tant des del punt de vista de l'equilibri medi
ambiental, com des del necessari equilibri entre oferta i
demanda per mantenir la competitivitat. Això no només ho
demostren estudis medi ambientals, sinó que, actualment,
també ho reconeixen autoritats i empresaris del sector.
Davant aquesta situació, podríem esperar un POOT
restrictiu, un POOT que promogués la reconversió, amb un
objectiu d'eliminar places i millorar qualitat. Idò, no, el
POOT que es tramita actualment, fa tot el contrari, respecta
els sòls urbanitzables amb pla parcials aprovats, ni tan sols
modifica aquestes places que es poden construir en els plans
parcials ja aprovats, sinó que respecta com estan
actualment. El Parlament hauria de saber que només a l'illa
d'Eivissa, en aquests moments, està entorn de 20 plans
parcials aprovats i encara no desenvolupats al cent per cent.
Aquest fet dóna una xifra d'un creixement quant a places
turístiques entorn a les 20.000 o 30.000 places més. Però
això no és tot, quan el POOT regula, es limita a regular els
creixements futurs. Per tant, si tenim una situació d'entorn
de 30 plans parcials més que estan en tramitació, o que es
poden tramitar, arribam a una xifra de més de 100.000
places turístiques més. Podríem dir que aquest POOT regula
i preveu la construcció d'entorn de 150.000 places
turístiques més, quan hem vist que la situació de partida,
tots els indicadors coincideixen en el fet que sobren places
i estan per sobre del sostre sostenible en el futur.
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Per aquest motiu, la nostra proposta número 3 que fa
referència a la necessitat que es decreti una moratòria que
permeti revisar tots aquests planejaments municipals. Volem fer
notar que coincidim, una vegada més, en l'estudi que va tramitar
o ha encarregat l'Ibavi, recomanant una moratòria, precisament
per revisar els sòls urbanitzables, tenguin plans parcials aprovats
o no, a cada una de les zones, per evitar precisament que en el
futur continuem hipotecant aquest sector.

Per tant, el POOT d'Eivissa i Formentera, així plantejat, és
més aviat un simple document urbanístic que es limita a regular
els nous creixements però que no respon a les necessitats dels
sector ni al que estableix la Llei d'ordenació territorial.

Per respondre a les necessitats del sector, que requereix d'una
important reconversió i de la millora de les infraestructures, el
POOT ha de comptar amb un estudi econòmicofinancer solvent,
tal com preveu la Llei d'ordenació territorial, que especificava
que hauran de valorar les obres i actuacions a establir i els
recursos amb els quals es pretenen finançar. És necessari també
comptar amb un programa d'actuació i d'inversions, amb el
corresponent pla d'etapes i anualitats, perquè el Govern el
contempli anualment a la Llei de pressuposts. Jo record que deia
al Sr. Conseller a la interpel•lació que a Eivissa,
desgraciadament, ningú no creia en aquest POOT, perquè amb la
situació de què partim, es fa difícil poder-hi creure, ningú no
creia en aquest POOT, però és que ara trobam que ni el propi
Govern hi creu, perquè supòs que el Govern té previst aprovar-lo
dins el 97, aquest POOT, i on és la partida per aplicar-lo als
pressupostos del 97? No hi és, el Govern tampoc no hi creu. Per
tant, crec que per aquí anam malament, si el sector no hi creu, si
les organitzacions socials no creuen que sigui una solució, si el
Govern ni tan sols el contempla en els pressupostos per aplicar-lo
immediatament així que estigui aprovat, per què tramitam aquest
POOT?, per dir que hi ha un pla aprovat i haver-lo de (...)?
Creim que és un error, creim que el sector el necessita i, per tant,
insistim en la nostra postura constructiva, perquè es pugui
aprovar aquest POOT, però perquè sigui útil.

Jo crec que per tot el que he dit, queda absolutament
justificada la proposta número sis de la nostra moció, que fa
referència a la necessitat que el POOT tengui per primer objectiu
l'esponjament i la reconversió del sector, l'esponjament
urbanístic de cada una de les zones turístiques i la reconversió
del sector. Per això, proposam  que des del consens, de la
signatura de convenis amb les institucions i els particulars
afectats es redacti i s'aprovi un pla d'esponjament i reconversió
de les zones turístiques i que aquest pla, juntament amb el pla
d'actuacions i d'inversions, sigui contemplat en els pressupostos
de la Comunitat Autònoma, i des del consens, des del pacte amb
el sector, es prevegi el finançament adequat perquè aquest POOT
pugui ser útil per al que es pretén, que és garantir i ordenar el
sector per al futur. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula la seva portaveu, la Sra.
Margalida Thomàs.

Han de saber que el Grup Parlamentari Mixt consta de
quatre diputats, i que va de menor a major. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup d'Esquerra Unida dóna suport a la moció
presentada pel Grup Parlamentari Socialista amb els termes
que s'ha presentat, arran de la discussió de la interpel•lació
del propassat 29 d'octubre, i pensam que malgrat torna a ser
un altre debat parlamentari sobre la política d'ordenació de
l'oferta turística a Eivissa i Formentera, convé recordar
alguns dels termes que utilitzàvem en aquell debat. Per tant,
amb la primera part de la moció estam totalment d'acord,
atès que no coincidim amb la política ni amb la filosofia del
Govern balear, explicitada, per part del conseller de
Turisme en aquest debat, motiu de la interpel•lació, quan
explicava que millor a partir de plans sectorials elaborar les
directrius d'ordenació territorial, i ell, evidentment,
confessava que eren filosofies distintes, que no podem
compartir, ja que pensam que en compliment de la Llei
8/87, aquestes directrius d'ordenació territorial per a les Illes
Balears haurien d'estar ja fetes.

Per altra banda, a l'apartat segon de la moció, hi
reservam un vot diferent, pensam que ens hi hem d'abstenir,
ja que de qualque manera dóna per fet que en absència de
les directrius d'ordenació territorial el POOT d'Eivissa i
Formentera haurà d'establir tota una sèrie de mecanismes,
precisament parla des d'una perspectiva de
desenvolupament sostenible. Ens sembla contradictori que
si la política en aquest moment tant del Grup Socialista com
de qualsevol altre grup parlamentari de l'oposició és d'instar
i d'insistir en l'aprovació de les directrius d'ordenació
territorial per a les Illes Balears, de qualque manera deixem
a través d'aquesta moció la porta oberta que en absència
d'aquestes directrius territorials, el POOT avanci en segons
quins elements i, per tant, ja doni per fet que no hi ha
aquestes directrius. En aquest sentit, en aquest apartat segon
de la moció, el nostre grup s'hi abstindrà i no donarà suport.

Respecte dels altres apartats de la moció, hi estam
totalment d'acord. Sobre l'apartat tercer, pensam que aquesta
moratòria és estrictament necessària, ha d'introduir
limitacions pel que fa a les construccions turístiques i, de
fet, ja ho ha explicat el diputat proposant de la moció,
respon també a un estudi elaborat per l'Ibavi on es parla
d'aquesta necessària moratòria.

Respecte de l'apartat quart, igualment hi donarem suport.
Pensam que aquest estudi econòmicofinancer que s'ha
d'aportar no només hauria de recollir l'aportació de doblers
públics, sinó també possibles convenis i aportacions de les
cadenes hoteleres o del sector afectat, i igualment pensam
que ha de ser un dels elements que pugui dur endavant la
Llei d'ordenació territorial, una de les determinacions que
s'exigeix en els plans directors per part de la Llei
d'ordenació territorial.
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Respecte dels apartats cinquè i sisè, igualment pensam que
són totalment necessaris i els donam suport.

Només recordaríem, finalment, que per part d'Esquerra Unida
d'Eivissa i Formentera, allò que vàrem dir en el debat anterior,
era que pensàvem que més convenient seria la retirada del POOT
en aquest moment, una altra elaboració que tengui present
Formentera amb un POOT específic i sobretot elaboració de les
directrius d'ordenació territorial per, a partir d'aquí, tornar a
elaborar el POOT. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
No repetiré allò que opinam Els Verds sobre el POOT d'Eivissa
i Formentera perquè ja fa dues setmanes que vaig tenir
oportunitat de fer-ho; continuu pensant que és una presa de pèl,
continuu pensant que és una oportunitat perduda, continuam
pensant que suposarà un creixement quantitatiu molt més gros
que el que el PP ens vol fer creure, evidentment. Per tant, em
limitaré ara a posicionar-em respecte de la moció que ha
presentat el Grup Socialista. Aquesta moció demana i constata
algunes coses en principi raonables, diu que hi ha un
incompliment de la Llei d'ordenació territorial respecte de les
directrius, que encara no s'ha fet, òbviament, sempre estam amb
la mateixa cançó i segurament d'aquí a dos o tres anys encara en
continuarem parlant, evidentment. S'han d'establir màxims de
població i places a cada una de les zones, correcte; creixement
desmesurat previst, hi haurà, sinó s'actua sobre sòls urbans i
urbanitzables amb pla parcial aprovat i no executat, i demana,
per tant, una moratòria per revisar la vigència d'aquests plans
parcials i també demana aclarir una mica d'on sortiran els sous
per finançar aquest POOT, i també es demana en aquesta moció
un pla d'esponjament i reconversió de les zones turístiques. En
principi, res a objectar a aquestos punts, però crec sincerament
que aquesta moció es queda curta, crec que és massa moderada,
és una proposta insuficient, i per què dic això? Per exemple
perquè hi ha algunes mancances, per exemple, no diu res aquesta
moció sobre l'òrgan de gestió del POOT on només, com ja hem
dit altres vegades, només està previst que hi participin el que són
institucions, hotelers i immobiliàries, però, en canvi, no en diu
res, per exemple, o no dóna cabuda a institucions com puguin ser
foment del Turisme, ecologistes, etc. Per tant, hotelers i
immobiliàries grans protagonistes de la gestió del POOT, cosa
que ens pareix un escàndol. Tampoc no diu res la moció del
famós article 19, aquell que parla que la Conselleria de Turisme
podrà atorgar l'interés social a projectes no urbanitzables si
compleix algun d'aquests tres supòsits: si és una oferta de gran
qualitat, si fomenta una oferta diversificada o simplement si
s'estima molt convenient. Si la Conselleria de Turisme, esperam
que a partir de l'1 de gener del 97, els consells insulars respectius
si consideren que un projecte en sòl no urbanitzable..., estima
que és molt convenient, ja està, cap problema, llum verda per a
aquest projecte. No s'en diu res en aquesta moció, veurem com
aquest famós article 19 es convertirà en un "coladero" de tot tipus
de projectes en sòl no urbanitzable.

Per altra banda, tampoc no hi queda clar qui haurà de pagar
el POOT. En el punt sis s'hi diu  que s'establiran convenis
entre les institucions implicades i els afectats i que
s'imputaran els costos a cada una de les parts. No em queda
molt clar. Vol dir això que pagaran el 50% les institucions
i el 50% propietaris afectats? No hi queda clar com s'ha de
finançar el POOT, i crec que és important.

El punt dos, per exemple, és molt inconcret, i hi ha una
cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Els prec silenci, per favor.

Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President.

I és el fet que no és qüestiona el et que s'hagi agafat com
a referència per elaborar el POOT els límits de població
previstos en els planejaments urbanístics dels diferents
ajuntaments. No diu la moció que són previsions exagerades
i que s'haurien de retallar dràsticament, sinó que simplement
diu, ho cit literalment, "s'han d'establir màxims de població
i places turístiques a cada una de les zones". Probablement,
el portaveu del Partit Popular li dirà que això ja ho han fet,
probablement.

En definitiva, crec que és una moció amb bones
intencions però crec que és poc ambiciosa, crec que es
queda curta, però bé, malgrat tot, he de dir al portaveu del
Grup Socialista que, com a mínim, comptarà amb tres vots
favorables del Grup Mixt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sansó.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ja vàrem
manifestar el dia de la interpel•lació que el POOT d'Eivissa i
Formentera, com ja va passar amb el POOT de Mallorca, neix
realment molt limitat, ja que pateix de l'inconvenient de no
haver-hi les directrius d'ordenació territorial que des de l'any 87
estam esperant. Aquest parlament, una vegada més, ha de fer
constar l'incompliment per part del Govern de la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears. El Pla d'Eivissa i Formentera, si bé
limita l'increment de sòl urbanitzable a les zones costaneres, no
evita un potencial creixement desmesurat de l'oferta turística.
Cal, una vegada més, com dic, instar el Govern a donar
compliment a aquesta llei, com es demana a la moció del Grup
Parlamentari Socialista. Vagi per endavant que el nostre grup
donarà suport a aquesta moció. Constatam també que moltes de
les determinacions particulars contemplades al POOT no es
corresponen amb el contingut de la memòria justificativa. És
curiós veure, com diu la memòria, es manifesta i es reconeix
l'excés d'oferta, la saturació a determinades zones o l'abundant
sòl costaner consumit, i llavors, el pla  manté el volum de sòl
classificat actualment a les Pitiüses com a sòl urbà i urbanitzable,
i, a més, renuncia a qualsevol ordenació veraç sobre aquest,
tenint en compte el desordre, desgavell i saturació que ja hi ha en
aquesta part de sòl consumit. La conseqüència d'això és que de
tot el sòl urbà i urbanitzable no executat hi ha una gran part que
es podrà incrementar encara més, ja que correspon, com dic, al
sòl urbà i urbanitzable programat, i en aquestes classificacions no
hi ha cap tipus de planificació ni de determinacions reductores.
S'ha de dir també aquí que a l'hora d'establir el nivell de càrrega
turística que ha de suportar una zona, no es comptabilitza, i ho
vàrem també manifestar en la interpel•lació, tota aquesta oferta
il•legal que (...) a les Pitiüses. Igualment, ja hi ha fet menció el
portaveu del PSOE, un dels factors limitants molt important per
al creixement turístic és el recurs de l'aigua potable; de tothom
és conegut, no cal recordar, està comprovat, l'escassesa i sobretot
les conseqüències assolides de la limitació en els aqüífers,
precisament per aquesta saturació que hi ha a totes les Illes. Per
a més inri, el POOT, el Pla d'Eivissa i Formentera, obliga a totes
les edificacions (...) de deu o més habitatges a la construcció
d'una piscina, tot això sense determinar cap tipus de mesura per
a l'estalvi d'aigua. El pla deixa també la porta oberta per a la
construcció, i ho ha dit també un altre portaveu, a sòl no
urbanitzable mitjançant la via de les declaracions d'interès social,
cosa que el nostre grup ha criticat tan sovint en aquesta cambra,
ja que amb aquesta declaració perpetuam els abusos comesos
fins ara a les illes nostres.

La memòria també ens diu que la filosofia general del pla és
racionalitzar el desenvolupament turístic i urbanístic, ja que
pretén ordenar l'activitat turística amb inclusió no sols de la
regulació dels establiments turístics, sinó d'aquells altres aspectes
urbanístics i d'ordenació del territori que incideixen de manera
decisiva en la conformació de l'activitat de l'oferta turística. Per
tant, hi entram una mica en contradicció, a vegades se'ns diu que
no hem d'entrar en els temes urbanístics, quan dins la memòria
trobam que sí realment hi vol entrar, una altra cosa és que
després es faci o no.

Tot això, per tant, ens dóna la raó a instar aquest govern  a
decretar una moratòria, com ens demana la moció, que permeti
revisar la vigència dels plans parcials no executats.

El Grup Nacionalista-PSM creu que, si no es fa això
urgentment, ens trobarem que la saturació de capacitat
d'acollida actual passarà fàcilment a la sobresaturació. És
fàcil imaginar-nos avui el resultat del (...) en funció de molts
dels recursos turístics que ja són al seu límit i dels que ja
s'han sobrepassat, que són indicadors de la capacitat
d'acolida turística.

Cal aclarir també, per si de cas aquesta és l'excusa del
Govern, que tenint en compte la magnitud dels creixements
permesos en els planejaments municipals d'Eivissa i
Formentera, la limitació que imposa el decret del Govern,
limitadora de densitat, resultarà del tot insuficient per aturar
aquesta saturació de què parlam.

Sobre el finançament, ja n'hem parlat moltes vegades,
veim com el pla tan sols contempla un llistat de
determinades quantitats.

El Grup Nacionalista-PSM pensa que el Pla d'Eivissa
cau en el mateix error que el POOT de Mallorca, crea  ja
des del principi una polèmica pel seu finançament. Per al
nostre grup (...) establir els recursos directes i indirectes per
al finançament, hi manca igualment la imputació dels costos
de cadascun dels agents inversors. El Pla hauria de
contemplar els fons de la Unió Europea, per exemple, no se
n'hi parlar, com una de les vies de finançament, igual que
s'hi hauria d'incloure, i això també ja s'ha dit, un programa
d'actuacions, que s'haurien d'acompanyar dins el pressupost
en aquest moment, del pressupost del 97, quan això tampoc
no ho trobam.

No podem oblidar que un dels grans problemes, i jo diria
que continua sent un problema del POOT de Mallorca, és
aquesta manca de finançament que desgraciadament veim
com es tradueix igualment en el POOT d'Eivissa i
Formentera.

Per tot això, pensam, com el Grup Socialista, que el
POOT de les illes d'Eivisa i formentera no té garantit el
finançament en aquest moment. Per tot el que hem dit,
donarem suport a tots els punts de la moció, perquè, com
s'ha dit també aquí dins, potser una moció moderada però
així i tot veurem al resposta del Grup del PP; aleshores, val
més ser moderat, intentar arribar a acords, que no
rendibilitzar massa les coses, quan realment hi ha la intenció
de tots els grups, crec, que almanco el POOT pogués ser una
eina per evitar aquests desgavells que fins ara s'han fet. A la
millor aquest POOT no ens serveix, hauria de canviar, però
ja que el tenim, vejam si el podem millorar amb mocions o
així com faci falta.

Per tant, com dic, el nostre grup donarà suport a aquesta
moció i esperam que almanco en qualque punt es pogués
unir a nosaltres el Grup del PP. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el representant del Grup Popular, el Sr.
Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Tur, per
cortesia parlamentària, li he de contestar, a pesar que el
representant del Grup Mixt ja ha dit allò que jo li diria, així és
que podria haver dit des de l'escó, que m'hi quedava perquè ja
sabia la meva opinió, però, així i tot també faré ús de la paraula
per explicar-li què pensam nosaltres sobre la moció que han
presentat vostès en relació amb el POOT d'Eivissa i Formentera
i que ve derivada de la interpel•lació que es va debatre en aquest
parlament, si no hi vaig equivocat, el 29 d'octubre.

En la nostra intervenció li vaig dir jo, com a representant del
Grup Popular, com fins i tot el propi conseller, que aquest debat
no era més que repetir-se una i una altra vegada, jo no sé si
record que aquest és el que fa quatre o és el que fa cinc, i que
més o menys els arguments són els mateixos. Jo crec que ni
vostè ha variat en els seus arguments ni nosaltres tampoc no hem
variat en la nostra postura quant al POOT (Pla d'ordenació de
l'oferta turística) d'Eivissa i Formentera, que també, agafant
algunes paraules que vostè ha dit al principi, que ha dit que la se
va intervenció era positiva i constructiva quant que el POOT
tengués aquestos elements, nosaltres creim que el POOT
d'Eivissa i Formentera és positiu i constructiu per a les nostres
illes.

Nosaltres entenem que la redacció d'aquest pla no ha
incomplit cap mandat, com vostès diuen aquí. Pensam que aquest
pla, igual que altres plans que s'han fet, i que s'han fet via
disposició transitòria primera de la Llei d'ordenació territorial, és
correcte, no és un mal sistema, n'hi hem fet d'altres, creim fins i
tot que és millor que una vegada que tenguem aquestos plans
aprovats es faci la Llei d'ordenació territorial de la nostra
comunitat, en aquest moment ja el Govern té treballs avançats,
com té un avanç de les hipòtesis d'aquest model territorial. Per
tant, nosaltres no compartim el seu criteri que d'alguna manera
s'hagi incomplit o s'hagi comès alguna irregularitat. Ja, com he
dit abans, aquest tema, al llarg de l'aprovació de molts de plans
en aquest parlament, vostès hi han tengut una postura que és molt
digna, quant a aquesta posició, el nostre grup n'ha tengut una
altra, i com he dit abans, ni vostès l'han canviat ni nosaltres
tampoc.

Quant a l'establiment de màxim de població i places
turístiques per a cada una de les zones o per a cada un dels
ajuntaments, li he de dir que crec que la disposició
transitòria única regula que en els termes municipals s'ha de
tramitar una norma complementària de planejament que,
d'acord amb el Decret 2/96, de dia 16 de gener, reguli les
capacitats de població dels instruments de planejaments
generals i sectorials. Però, per una altra banda, crec que el
POOT és suficientment restrictiu quan marca paràmetres per
a la creació, tant de l'oferta turística com de l'oferta
residencial, paràmetres que no repetiré aquí, perquè crec
que els hem dit moltes vegades, però paràmetres com pot
ser els metres de terreny per plaça, com poden ser els
aparcaments, com poden ser els accessos, com pot ser la
piscina, etc., crec que aquests paràmetres fan que el POOT,
el Pla d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i
Formentera, sigui restrictiu. Una prova d'això és que al llarg
d'aquests anys que no hem tengut aquest pla d'ordenació
aprovat, tampoc no hi ha hagut un creixement tan
desmesurat durant aquests darrers anys. Jo crec que si fos
així com vostès diuen, que aquest POOT preveu un
creixement, que passarem a 150.000 places turístiques, (...),
no s'ha produït, si aquest POOT el que fa és ser més
restrictiu que les normatives que hi ha hagut fins ara, fixa
paràmetres més restrictius, etc, per què no ha de ser (...) si,
fins i tot, era més fàcil? Per tant, no estam tan preocupats,
el creixement no es fa pujant a una tribuna i dient xifres a
sort, sinó que, el creixement, consta una mica més fer-lo.

Quant a la desqualificació dels sòls, crec que també ho
repetim, però ho tornaré a dir, crec que no és el Pla
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera, sinó
que el que ho tengui que fer. Són els propis planejaments
municipals, en el moment que s'adapti aquest pla (...), crec
que ho hem dit moltes vegades, a més, si l'ajuntament vol
fer una desqualificació d'un sòl urbà o un sòl urbanitzables,
ja sabrà que ha de fer, però crec que és en aquests moments,
i són les institucions apropiades qui ho han de fer, no hem
de fer nosaltres des d'aquí una normativa que desqualifiqui
els sòls urbans.

Quant a finançament, crec que també s'ha dit, s'ha
explicat, per activa i per passiva, voldria dir que el tema del
finançament..., a l'estudi econòmic que s'adjunta al POOT
hi figura una quantitat, aquesta quantitat..., són les diferents
institucions implicades les que han de fer les inversions que
siguin de la seva competència, si hi ha alguna inversió
privada també l'hauria de fer la iniciativa privada, però des
d'aquí el POOT  no ha d'anar a fixar, en aquests moments,
quines són les actuacions i quines són les inversions. Li diré
més, li vull contestar quan diu que "el Govern balear fins i
tot ignora el POOT, perquè resulta que ni tan sols dins els
pressupostos del Govern balear no hi ha cap partida
pressupostària per dur endavant les obres del Pla
d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i Formentera". Jo
em demanaria, bé, i la Conselleria de Foment (...) què fa?,
la Conselleria de Turisme, què fa?, la Conselleria de Medi
Ambient, què fa?, les obres que fan no tenen una incidència
(...) oferta turística i no poden estar emmarcades dins el
POOT? Vostès per ventura tendrà raó, no hi ha una partida
pressupostària que digui POOT de Ibiza y Formentera, no, no
hi pot ser, perquè hi ha diferents conselleries que actuaran
sobre el POOT, igual que els ajuntaments, igual que les
altres institucions locals, també quan es tracti d'asfaltar un
carrer, o unes voreres, o una altra cosa, dins el pressupost
tendran una partida pressupostària per infraestructures, i en
el moment que comencin aquestes obres (...) incidència
directa del POOT d'Eivissa i Formentera i la quantitat
econòmica assignada.
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Quant als esponjaments, són els preferents, tant una cosa com
l'altra, el Pla d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i
Formentera crec que ho té ben clar, si no ho record malament
perquè no tenc el document aquí, (...) marca dos, article 22, que
fa referència a les zones preferents que es marquen en el POOT
d'Eivissa i Formentera. Ho dic perquè no m'ho digui, no em digui
que l'ajuntament de Vila n''ha posat una que resulta que no és
zona turística, efectivament, en els treballs inicials hi havia un
error comès, per ventura, per l'ajuntament o qui sigui, però ja
varen fer l'al•legació corresponent dient que s'havia de canviar.
Per tant, li dic perquè sé que és un argument que ha tret altres
vegades, però està solucionat per l'ajuntament d'Eivissa i
Formentera que va fer la corresponent al•legació. Quant als
esponjaments, també estan prevists. Està previst, haurà de ser a
través de la Comissió de seguiment, amb els convenis adients
amb els ajuntaments, també amb els interessats quan ho
sol•licitin, fer zones d'esponjament d'edificis que en aquests
moments estan ubicats en zones i es preveu que aquests edificis,
sempre que es treguin d'allà i que el sòl no es torni edificar, sinó
que passi a ser públic, puguin fer edificacions a un altre lloc que
el pla ja marcarà.

Per tant, jo crec, Sr. Tur, malgrat que no he tractat molt
profundament cadascun dels temes que vostè ha mencionat, ni de
l'aigua, ni d'un altre tema, perquè crec que ja ho hem discutit i ja
ho hem parlat moltes vegades, jo puc discrepar, fins i tot vostè ha
dit que no s'havia d'utilitzar aigua potable per aquests fins, jo dic
que crec que sí, tan de bo poguéssim utilitzar-la de riu, però el
riu de Santa Eulàlia només baixa algunes vegades, així que jo
crec que és bo, si vostè ho vol acceptar o no ho vol acceptar, crec
que l'illa d'Eivissa i Formentera ha donat una passa molt gran
endavant aquests darrers anys, Formentera no té problemes
d'aigua (...), l'illa d'Eivissa entra la potabilitzadora d'Eivissa i la
potabilitzadora que es va posar en marxa a Sant Antoni de
Portmany, crec que tampoc no té dificultats. Fins i tot això, amb
un parell d'anys, permetrà una recuperació (...) etc. Per tant, Sr.
Tur, com li he dit avui i altres vegades, nosaltres no donarem
suport a cap punt d'aquesta moció. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, Sr. Vicent Tur,
té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Al
final ho ha confirmat, Sr. Palau, no aprovarem cap punt de
la moció perquè, quan ha començat, quasi m'havia
preocupat, he vist que coincidia tant amb el diputat Verd
que he pensat que les aprovaríem totes, la qual cosa
m'hagués alegrat. En qualsevol cas, m'alegra que vostè
coincideixi amb el representant del Grup Verd, però,
almanco, tenc dret a exigir-li coherència, perquè el Grup
Verd ha fet una sèrie de crítiques, ha ressaltat una sèrie de
mancances de la nostra moció, compartesc la major part
d'elles, perquè és veritat. Hem posat sis punts i n'haguessim
pogut posar quinze més, o la nostra voluntat hauria pogut
ser fer un POOT nou, veient el que pot aportar aquest. Però
clar, no preteníem, ni pretenem que aquesta moció sigui un
plec d'al•legacions, ja ho vàrem fer en el seu moment, ara
no anàvem a repetir tot un rosari de mancances d'aquest
POOT. Així i tot, estic perfectament d'acord amb el que ha
dit el representant dels Verds.

Aprofit per agrair el suport de tots els grups que així ho
han anunciat, recollint les observacions que han fet, perquè
la veritat és que no són molt discutibles. Ara, això sí, al
Grup Popular li hem d'exigir coherència. Si se suma a la
crítica del Grup Verd, que és una moció massa moderada i
que s'hauria d'haver dit molt més del que es diu, voti a favor
i ho ampliï. Nosaltres, segurament, acceptarem les seves
ampliacions i tots contents, però, sobretot, coherència. Diu
que no accepten les nostres crítiques perquè creuen que és
un POOT positiu i constructiu. Miri, Sr. Palau, sobretot és
constructiu, així que ja té un poc menys de positiu. Per què
deim que és constructiu?, perquè respecta tota la situació
urbanística actual de l'illa d'Eivissa i Formentera. Vostès
són conscients del que representa això, tramitar un
document d'aquestes característiques i respectar la situació
urbanística actual a les illes d'Eivissa i Formentera? Ho
confirmen quan diuen que hauran de ser els ajuntaments qui,
en tot cas, desqualifiquin els sòls urbans. No, la Llei
d'ordenació territorial els autoritza a entrar a fons en el
problema. No creim que s'hagi de fer a cops de butlletí de la
Comunitat Autònoma, a cops de BOCAIB ni per decret.
Pretenem que es faci amb consens amb el sector, amb els
ajuntaments i amb el Govern que és qui té la responsabilitat
d'impulsar el POOT, però analitzant i avaluant la realitat si
es pretenen aconseguir uns objectius, que ja dubt que es
pretenguin aconseguir.

Miri, la falta de directrius, no de Llei d'ordenació
territorial, com diu vostè, la Llei d'ordenació territorial fa
vuit anys que està aprovada, el que manca és, precisament,
el que estableix aquesta llei d'ordenació territorial, que són
les directrius. No és, només, que no sigui positiu, com diu
vostè, és il•legal, perquè la Llei fa referència
sistemàticament a la necessitat que els plans sectorials
s'ajustin als plans territorials i a les directrius. Una altra cosa
és que es tramiti per via seccional, (...) al Parlament els
criteris als quals s'hagin d'ajustar, que aquest POOT tampoc
no s'ajusta a la majoria d'ells.
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Quant a les capacitats de població, em diu que el POOT
estableix una sèrie de paràmetres que rebaixen els sostres o les
capacitats de població, em parla del Decret de gener del 1996.
Me molestat a fer els càlculs d'aquests paràmetres, li puc dir que
qualsevol fórmula que s'agafi dels paràmetres que estableix el
POOT, siguin metres de façanes, siguin alçades, ocupació,
metres cúbics, metres quadrats, qualsevol paràmetre que s'agafi
queda per davall dels 60 metres quadrats per plaça, com estableix
la coneguda llei Cladera. Per tant, avançam poc en aquest
aspecte.

Diu que no deu ser molt permissiu aquest POOT que no han
crescut, quan no s'han construït noves places, perquè el mercat
és més intel•ligent, ara, jo crec que des de la responsabilitat de
govern hauríem de fugir de les regulacions imposades pel
mercat. Tots sabem els costos que tenen les regulacions
imposades pel mercat, la duresa que tenen, i els costos socials
que representen. Per tant, si amb un document com el que estam
debatent, som capaços de planificar el futur per no estar
sotmesos a reconversions imposades pel mercat, crec que
guanyaríem tots.

Quant a finançament, per acabar, Sr. President, jo deia abans
que el Govern no hi creu, veig que tampoc no hi creu el Grup
Popular. Que em digui que no fa falta contemplar, en els
pressupostos del 97, el POOT d'Eivissa i Formentera per al seu
finançament perquè la Conselleria de Foment ja té partides per
això, miri, Sr. Palau, supos que haurà mirat els pressupostos, no
ho he pogut contrastar pesseta per pesseta però record de
memòria que la Conselleria de Foment té per a Eivissa i
Formentera, any 1997, dues rondes de carreteres, una carretera,
alguns milions en inversió de caràcter immaterial i el que
correspongui, perquè no està compromès, en conservació i
manteniment de carreteres. Si aquest és el finançament que ens
espera per al POOT del 97, evidentment, queda clar quin és
l'interès que hi ha per tramitar-lo i tirar-lo endavant. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec, Sr. Tur, que vostè no m'ha
escoltat. Jo no he dit que coincidesc amb el representant del Grup
Mixt. Jo únicament he dit que el representant del Grup Mixt ha
sortit i ha dit que el portaveu del Grup Popular li dirà això, això
i això més. Això és el que jo li volia dir, en aquest cas no hem
coincidit, per ventura en una altra cosa coincidirem.

Quan vostè parla de coherència, exactament, coherència,
Sr. Tur. Vostè mateix acaba de dir que no han fet una moció
més extensa perquè resulta que com que ja han fet una
quantitat d'al•legacions molt importants, clar, això seria com
fer al•legacions. Però, vostè sap, les al•legacions (...), idò,
per què duen aquí una moció si les al•legacions encara no
estan desestimades? Esperin que l'organisme que les ha de
tractar, que és la Conselleria de Turisme, estudiï les
al•legacions i digui si les admet o no les admet i, després, en
tot cas, presentin una moció, però vostès cada dia volen ser
protagonistes, no, presentarem al•legacions, presentarem
també al Consell Insular d'Eivissa la sol•licitud d'un ple per
parlar, i com que no n'hem parlat prou, presentarem una
interpel•lació i, després, presentarem una moció. Jo el
convid, si vol que continuem parlant, a presentar una
proposició no de llei, d'aquí un parells de dies, això és
coherent. Diu, és que vostès no volen desqualificar els
terrenys que tenen uns drets urbanístics, naturalment, no,
nosaltres(...) uns drets adquirits, i diu que el POOT ho
podria fer, ja ho sabem que ho podria fer, qui ho paga?,
vostès (...) dins el finançament, diuen que no es contempla,
què vol?, que ara comencem a desqualificar terrenys?, qui
els pagarà?, hi ha uns drets adquirits, jo crec que no podem
crear una inseguretat jurídica d'aquesta manera.

Li deman perdó si he tengut un lapsus que he dit Llei
d'ordenació enlloc de directrius, és a dir, quan em referia a
la Llei d'ordenació, volia dir que aquest POOT està fet en
base a la transitòria de la Llei d'ordenació territorial, no a les
directrius.

També em diu que vostè ha estudiat els paràmetres, que
ha estudiat les façanes, que ha estudiat no sé quines coses
més, que ha estudiat l'ocupació, i que estan per baix dels 60
metres. Sr. Tur, vostè ho ha de llegir, marca els mínims de
parcel•les, marca, com he dit abans, tota la quantitat d'oferta
complementària que tenim, però també una de les coses que
marca és que, com a mínim, haurà de complir els 60 metres,
això també ho diu, no digui que va per baix, i que només
podran ser establiments de determinades categories, la
majoria dels casos quatre estrelles. Torna dir que no
contemplam res en els pressupostos i treu la Conselleria de
Foment. Jo no he parlat només de la Conselleria de Foment,
malgrat que posa més coses que el que diu la Conselleria de
Foment, -això dels pressupostos el duen un poc despistat
perquè avui he vist que fa unes declaracions equivocades,
però bé, ja en parlarem en un altre moment-, a part de la
Conselleria de Foment, totes les altres conselleries
inversores del Govern balear, d'una manera directa o
indirecta, quan executen obres, tenen una incidència molt
directa en el sector turístic. Crec que això ho va dir el
conseller l'altre dia, jo ho repetesc. La Conselleria de
Turisme, i les altres conselleries, dins el segon Pla
d'embelliment, el Pla mirall i tot el que té dins el pressupost
de l'any 1997, crec que tendrà una relació directa amb el
POOT d'Eivissa i Formentera. No li he dit que no
volguéssim una partida per al POOT, el que he dit és que no
pot ser que una conselleria només posi una partida per al
POOT, perquè aquí moltes conselleries hi tenen una
intervenció directa. Per tant, no m'importa que posi el
POOT o no, vostè diu que la Conselleria de Foment només
posa dues rondes, sí, efectivament, dues rondes li pareixen
poc?, posa moltes coses més, però vostè creu que les dues
rondes no tenen una relació molt directa amb el
desenvolupament del POOT d'Eivissa i Formentera, amb
uns costos molt elevats? Per tant, crec que són partides
importants. Gràcies, Sr. President.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 56 / 19 de novembre del 1996 2169

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació d'aquesta
moció. Hi ha sol•licitud de votació separada? Sr. Grosske, té
vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Demanam votació separada de l'apartat
segon.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació dels punts números 1, 3, 4, 5 i 6.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; cap abstencions. Queden
rebutjats els punts número 1, 3, 4, 5, i 6.

Passam a la votació del punt número 2.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del punt número
2, es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies.

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

Abstencions? Poden seure, gràcies.

Vots a favor, 25; en contra, 30; abstencions, 3. Queda
rebutjat, també, el punt número 2 d'aquesta moció.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 4119/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adhesió del Parlament de les Illes Balears a la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que fa referència a
proposicions no de llei. En primer lloc veurem la RGE núm.
4119/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a adhesió del Parlament de les Illes Balears a la
declaració universal dels drets lingüístics. Per fer la defensa, té
la paraula el Sr. Portella. Pot començar, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, bon dia. Avui arriba al plenari una proposició no
de llei, gairebé cinc mesos després d'haver estat presentada,
que pot semblar únicament testimonial, açò és, aprovar
l'adhesió a una declaració internacional. Si fos únicament
per donar testimoni del nostre acord amb els compromisos
de la declaració, no tendria tant interès, acostumats, com
estam, a donar suport a paraules que no ens comprometen,
que ens fan quedar bé, però de cara a la galeria, i que
s'obliden al cap de poc mesos. Per tant, és important que
amb el suport també quedi clar el compromís, un
compromís davant els drets lingüístics dels pobles.
Lògicament, si entitats internacionals i institucions parlen
de defensa dels drets lingüístics dels pobles, vol dir que hi
ha grups lingüístics, comunitats lingüístiques que no poden
exercir els seus drets fonamentals, que hi ha una situació
d'opressió lingüística. La consciència d'aquesta realitat és el
punt de partida de la declaració, no només ens serveix per
parlar de la defensa dels drets lingüístics d'altres pobles,
dels centenars de llengües que estan en perill d'extinció, de
desaparició, sinó també dels drets lingüístics del nostre
poble. Aquesta declaració internacional es va aprovar a la
Conferència celebrada a Barcelona el dia 9 de juny del
1996, fa gairebé cinc mesos. Com és lògic es basa en una
sèrie d'antecedents que convé recordar, encara que sigui
només els principals, per tenir en compte (...), en primer
lloc, la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948,
l'article 2 afirma que tothom té tots els drets i totes les
llibertats, sense distinció de raça, color o sexe, llengua,
religió, opinió política o altre origen nacional o social,
posició econòmica, naixement o qualsevol altre condició,
també es basa en el Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics de l'any 66, i en el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals del mateix any, afavorits per
les Nacions Unides, que en llurs preàmbuls afirmen que
l'ésser humà no pot ser lliura si no es creen les condicions
que li permetin gaudir tant de tots els seus drets civils i
polítics, com dels seus drets econòmics, socials i culturals.
També es basa en la resolució 47 de l'any 1992, de
l'Assemblea General de l'ONU, relativa als drets de les
persones pertanyents a minories nacionals o ètniques,
religioses i lingüístiques, es basa en el Conveni europeu per
a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals,
promulgat pel Consell d'Europa, any 50, es basa en la Carta
europea sobre les llengües regionals o minoritàries,
aprovada pel Consell de Ministres de la Unió Europea, l'any
92, es basa en la Declaració de la Cimera del Consell
d'Europa, any 93, sobre les minories nacionals, en la
Convenció 169 de l'Organització Internacional del Treball,
de l'any 89, relativa als pobles indígenes dels països
independents, en la Declaració Universal dels Drets
Col•lectius dels pobles, del maig del 1990, en l'informe de
la Comissió de Drets Humans del Consell Econòmic i
Social de les Nacions Unides, any 94, relatiu a la declaració
dels drets dels pobles indígenes, altres declaracions, acords,
protocols, manifestacions de caràcter internacional.
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Ens podem demanar què es pretén amb la Declaració
Universal dels Drets Lingüístics. Es pretén que sigui un
document directiu, que permeti corregir els desequilibris
lingüístics de manera que asseguri el respecte i el ple
desplegament de totes les llengües, que estableixi els principis
d'una pau lingüística universal, justa i equitativa, com a factor
cabdal de convivència social. De quins principis, fonaments o
anàlisi parteix aquesta declaració?, de tres consideracions
prèvies. La primera és d'una forta i tradicional tendència
unificadora de la majoria d'estats, amb la pretensió de reduir la
diversitat i afavorir actituds adverses a la pluralitat cultural i al
pluralisme lingüístic. La segona és un procés imparable de
mundialització de l'economia i de les relacions socials establertes
en relació al mercat i, com a conseqüència, a una mundialització
del mercat de la informació, la comunicació i la cultura que
trasbalsa els àmbits de relació i les formes d'interacció que
garanteixen la cohesió interna de cada comunitat lingüística. En
tercer lloc, aquesta declaració també parteix de l'anàlisi del
model economiciste de creixement propugnat pels grups
econòmics internacionals que pretén identificar la desregulació
amb el progrés, l'individualisme competitiu amb la llibertat, cosa
que genera greus i creixents desigualtats econòmiques, socials,
culturals i lingüístiques. Aquests tres eixos es perceben com un
risc que amenaça la supervivència de moltes comunitats
lingüístiques, sobretot d'aquelles que, per la manca d'autogovern,
per mor d'una demografia limitada o bé parcialment o totalment
dispersa, per causa d'una precarietat econòmica per disposar
d'una llengua pròpia no codificada, estan en una situació extrema
de feblesa respecte a les grans llengües de la comunitat
mundialitzades.

Quins principis proposa la Declaració per la supervivència
d'aquestes llengües? El primer és assegurar una organització de
la diversitat lingüística que permeti la participació efectiva de les
comunitats lingüístiques en el model actual de creixement. El
segon és fer compatible l'espai comunicacional mundial amb la
participació equitativa de tots els pobles de totes les comunitats
lingüístiques i de totes les persones en el procés de
desenvolupament. El tercer és fonamentar un desenvolupament
sostenible basat en la participació de tothom i en el respecte per
l'equilibri ecològic de les societats, per unes relacions equitatives
entre totes les llengües i cultures.

La Declaració parteix de l'existència de comunitats
lingüístiques i no d'estats, s'inscriu en el marc de reforçament de
les institucions internacionals capaces de garantir un
desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la humanitat.
Per força, hem de definir, (...) aquesta declaració, com a
comunitat lingüística, tal vegada seria l'element més important
a l'hora de pronunciar-nos. S'entén com a comunitat lingüística
tota societat humana que assentada històricament en un espai
territorial determinat, reconegut o no, s'autoidentifica com a
poble i ha desenvolupat una llengua comuna com a mitjà de
comunicació natural i de cohesió cultural entre els seus
membres. Els drets lingüístics s'entenen com a drets a la vegada
individuals i col•lectius, i s'adopta com a referent de la plenitud
dels drets lingüístics, el cas d'una comunitat lingüística històrica
en el seu espai territorial, que no és només territorial sinó també
social i funcional. S'entén com a equilibri sociolingüístic
satisfactori aquell que es dóna amb l'adequada articulació entre
els drets respectius de les comunitats lingüístiques i dels grups

lingüístics i de les persones que en formen part, perquè
ningú se senti enganyat amb aquesta proposició, en el cas de
Balears, la llengua pròpia de la comunitat lingüística és el
català, la que ens identifica, a Balears, no obstant això, hi ha
altres grups lingüístics que utilitzen altres llengües, la
castellana, l'anglesa, l'alemanya, o les d'altres comunitats
europees que fixen la seva residència a les nostres illes de
forma permanent. S'entenen com a drets fonamentals de la
persona, com a drets fonamentals dels membres de la
comunitat d'origen, drets col•lectius que formen part
d'aquesta declaració. Açò sí, els drets de les persones i dels
grups lingüístics no poden representar cap obstacle a la
interrelació i a la integració d'aquests amb la comunitat
lingüística receptora, ni cap limitació de drets d'aquesta
comunitat o dels seus membres a la plenitud de l'ús públic
de la llengua pròpia en el conjunt de l'espai territorial.

En el cas de Balears, perquè estam a Balears i parlam
també d'aquí, el tema, la qüestió està plantejada al contrari.
Aquí, la comunitat lingüística sembla que és la
castellanoparlant, i el grup lingüístic sembla que seria el
catalanoparlant, ben al contrari del que proposa la
Declaració Universal dels drets lingüístics. Ho dic perquè a
l'hora de votar i pronunciar-nos convé saber de què parlam.
La Declaració es basa en el principi que els drets de totes les
comunitats lingüístiques són iguals i independents de la
consideració jurídica o política de les llengües oficials,
regionals o minoritàries. És clau que una llengua pugui ser
considerada pròpia d'un territori únicament pel fet de ser
oficial de l'Estat o de tenir tradició de ser utilitzada dins
aquest territori com a llengua administrativa o d'algunes
activitats culturals.

Explicada i fonamentada la proposició, la proposició
més concreta és la que demanam al Parlament balear,
l'expressió de satisfacció per a l'aprovació d'aquesta
declaració universal dels drets lingüístics, tant pel que ens
afecta a nosaltres interiorment, com pel que afecta a la
solidaritat (...) als drets lingüístics de comunitats
lingüístiques en una situació evident de perill d'extinció o de
desaparició. També per manifestar el suport al contingut de
la Declaració en tot allò que afecti a la llengua catalana com
a parla que ha de ser objecte d'ensenyament i d'especial
respecte i protecció, d'acord amb el que estableix l'Estatut
d'Autonomia. En tercer lloc, per dirigir-nos al Govern de la
Comunitat Autònoma i instar-lo a recollir els principis de la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics i fer-los seus
com a directrius de la política lingüística a les nostres illes.
En quart lloc, expressar la satisfacció pel fet que la
iniciativa que ha originat la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics hagi sortit de la societat civil i hagi comptat amb
el suport d'institucions i organitzacions de caràcter nacional,
estatal o internacional. He de dir que des de la presentació
al mes de juny d'aquesta proposició no de llei al Parlament,
altres instàncies ja han mostrat el seu acord i la seva
adhesió, instàncies com altres comunitats autònomes, el
Congrés de Diputats i institucions internacionals.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
Declaració Universal dels Drets Lingüístics significa per a
nosaltres una passa endavant en el respecte cap els drets
individuals i també nacionals per a moles col•lectivitats. Mai no
s'havia donat una declaració internacional que tengués com a
finalitat protegir i emparar els drets lingüístics col•lectius. En la
situació mundial actual, no hi ha una separació entre els drets
humans individuals i els drets col•lectius. L'experiència més
recent ens demostra com moltes vegades es violen els drets
fonamentals amb nom de la raça, de la ètnia, de la nació i de la
llengua. No ens hem de fixar només en països del Tercer Món.
A l'Àfrica, com veim, les lluites entre ètnies causen, en aquests
moments, un genocidi a la regió dels grans llacs, però també en
el Primer Món, a la rica i democràtica Europa, hem vist la
matança dels Balcans, i més recentment la Txetxènia, on les
motivacions ètniques i culturals foren el causant, almanco
aparent, d'aquests conflictes. Fins ara parlam de conflictes (...),
però també hi ha un altre tipus de conflicte que és molt més
subtil, que afecta a estats no tan perifèrics com els que hem
mencionat anteriorment. Són conflictes que suposen un atemptat
als drets de nacions minoritàries, un atemptat als valors culturals
i lingüístics, amb la intenció d'uniformitzar i neutralitzar
qualsevol tendència centrífuga.

Dit això, Unió Mallorquina, com un partit compromès amb
la realitat nacional del nostre país i solidari amb aquelles nacions
sense estat que es troben sotmeses a un procés d'assimilització i
minorització, ha defensat sempre i continuarà defensant en tot
moment els drets lingüístics de tots els pobles i molt
especialment de Mallorca, perquè la llengua és un dels elements
diferencials i diferenciadors de la nostra personalitat col•lectiva.
Per tot això, Unió Mallorquina votarà favorablement aquesta
proposició no de llei, amb la convicció que aquest parlament que
representa la voluntat democràtica i democratitzadora dels
nostres conciutadans, avui aprovarà per unanimitat la seva
adhesió a aquesta declaració universal dels drets lingüístics.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tots sabem que, a nivell mundial,
existeixen un bon grapat de declaracions que proclamen una
sèrie de drets individuals i col•lectius que tots nosaltres ja
consideram que són inherents a les societats modernes i
democràtiques. Evidentment, la Declaració Universal dels
Drets Humans de l'any 1948, probablement, seria la
formalització més solemne d'aquesta voluntat de les
societats democràtiques de garantir els drets bàsics de tots
els humans, el dret a la salut, al treball, a l'educació i un
llarg enfilall més de catàleg de drets que han estat
reconeguts aquests darrers 50 anys, aproximadament, dins
instàncies polítiques, institucionals d'abast estatal, nacional
i universal. Ara bé, curiosament, el reconeixement d'aquest
catàleg de drets lingüístics amb un abast universal,
probablement, presenta un endarreriment en el temps en
relació a molts altres drets que no tenien ni tanta
transcendència ni tenien tanta capacitat de distorsió de la
realitat cultural com aquest que és el fet lingüístic.
Evidentment, jo crec que això té una explicació bastant
elemental, els organismes internacionals han estat, i diria
que continuen estant, dominats pels estats, nacions, que
encara que en la seva immensa majoria fossin internament
plurilingües manteníem com a política lingüística d'estat el
predomini d'una llengua sobre les altres. Evidentment,
l'Estat espanyol seria un exemple exemplar, en un sentit
negatiu això d'exemplar. Ara bé, a mesura que la
intensificació de la democratització s'ha produït dins les
distintes societats humanes en general, -per desgràcia encara
queda molt camí per córrer i moltes zones del planeta terra
on això no és així-, també s'ha arribat al moment que hem
vist com a necessària la declaració d'aquests drets
lingüístics. El reconeixement d'aquests drets lingüístics,
d'aquesta declaració universal de drets lingüístics, s'ha
d'emmarcar dins un procés en el qual s'ha acabat convertit
com un dels principis bàsics de la democràcia, de les
actituds democràtiques, el respecte a la diversitat. El
respecte a la pluralitat lingüística es fonamenta sobre un
respecte molt més general i universal que és el respecte a la
diversitat. Jo diria que ara, per tot arreu i, probablement, des
dels anys 60, sobretot a partir que el Quebec inicia una tasca
molt important dins el món occidental de reconeixement
d'una llengua territorial i de la seva oficialització enfront de
la llengua estatal, s'ha fet molt de camí, probablement,
repetesc, ara és l'hora dels drets de les llengües a existir i a
manifestar-se, a ser, aquestes llengües territorials, els
principals elements de vertebració i cohesió d'aquelles
comunitats que tenen una identitat diferenciada.
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En aquesta declaració universal dels drets lingüístics que avui
debatem, hem de tenir present, crec que és bo recordar-ho, que
les Illes Balears han tengut un protagonisme notable. La idea de
celebrar una conferència mundial sobre drets lingüístics de la
qual se'n derivés una declaració universal, concretament, aquesta
decisió va ser adoptada en una reunió que es va fer a Palma de
Mallorca, el mes de desembre de l'any 1993. Va ser una reunió
del (...) Club Internacional, de la seva secció de traduccions i
drets lingüístics, per tant, Palma de Mallorca va ser el punt de
partida de tot aquest procés que va concloure el dia 6 de juny
passat a Barcelona, amb la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics. A més a més, com tots sabem, aquesta declaració
universal dels drets lingüístics, -el Sr. Portella ho ha esmentat-,
ha implicat, en el procés de la seva elaboració, una gran quantitat
d'entitats, d'ONG, d'experts i, també, hi ha hagut una participació
d'una ONG de Balears, concretament, l'Obra Cultural Balear, i
un expert que ha estat un dels 40 experts en temes lingüístics que
han participat en l'elaboració d'aquesta declaració, que és el Sr.
(...) Marí d'Eivissa. Per tant, jo crec que la implicació de les Illes
Balears en la realització d'aquest document tan important, ha
estat, des del primer moment, d'un protagonisme destacable.
Evidentment, a l'hora de fer una lectura, en aquesta declaració
universal dels drets lingüístics, hi trobam una gran quantitat de
drets que després, quan els contraposem amb la realitat
lingüística de les Illes Balears, hem d'arribar malauradament a la
conclusió que molts d'aquests drets encara els ciutadans de les
Illes Balears no els podem exercir. No entraré a detallar-los, però
sí que recomanaria a tots els diputats i diputades que fessin una
lectura, perquè crec que la lectura d'aquest document té una
considerable utilitat pedagògica. No esmentaré tots aquells drets
que la realitat de política lingüística de les Balears no ens
permeten exercir, però sí que voldria ressaltar d'aquest document
tres o quatre idees que crec que són importants.

La primera de totes és que, en diverses ocasions, a la
Declaració Universal de Drets Lingüístics, s'indica que la
sobirania lingüística recau en la mateixa comunitat lingüística.
És a dir, són les mateixes comunitats lingüístiques les que han de
regular l'ordenament i el funcionament de les seves respectives
llengües. No han de ser poders externs que interfereixin,
mediatitzin i condicionin en un sentit negatiu aquestes
legislacions i aquestes regulacions normatives de les llengües.
Després, un altre concepte que és important, és que al parlar de
drets lingüístics hem de tenir l'agilitat mental suficient per,
sistemàticament, fer un desdoblament entre els drets individuals
i els drets col•lectius. Els drets col•lectius, en principi, i els drets
individuals no tenen perquè ser drets antagònics ni contraposats,
se suposa que en polítiques lingüístiques hàbils, respectuoses i
intel•ligents es poden conciliar, ara bé, també és evident que en
cas de confrontació entre els drets individuals i els drets
col•lectius, la Declaració es decanta claríssimament, com no
podia ser d'altra manera, com totes les legislacions protectores de
llengües minoritzades, a favor del que podria ser la prevalença
dels drets col•lectius. Un altre concepte que apareix
reiteradament en aquest document, jo crec que és important, una
vegada i una altra, parla de comunitat lingüística històricament
establerta i consolidada. Davant aquesta tendència que es pot
produir en aquests darrers temps, i crec que s'incrementarà en el
futur, que totes les llengües que es parlen en un territori són
llengües pròpies d'aquell territori, probablement convé establir
unes jerarquitzacions clares entre les diferents llengües. Hi ha
unes llengües que són pròpies d'un territori perquè es parlen
històricament, perquè han tengut un procés històric i cultural
d'arrelament, consolidació i desenvolupament dins aquella àrea
territorial, i unes altres que han arribat en un moment determinat
a través del desplaçament de grups lingüístics i que són llengües
que, sobretot, han de ser analitzades i contemplades des del punt
de vista polític i jurídic com a manifestacions lingüístiques de
grups lingüístics, no de comunitats lingüístiques, el concepte de
comunitat lingüística té inherent una base de territorialitat i de
historicitat que no té el grup lingüístic.

Ja per acabar, purament i simplement, voldria dir que
m'alegraré molt si s'aprova aquest document i aquesta
declaració universal, ara bé, crec que tots nosaltres ens
hauríem d'acostumar a aprovar els documents (...) i els
documents, sobretot que estam disposats a complir. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el seu portaveu, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo començaria allà on ha acabat
el meu antecessor en l'ús de la paraula, el Sr. Damià Pons.
Crec que aquesta és una proposta, i faria política ficció, que
veurem aprovada al llarg d'aquesta sessió d'avui. No voldria,
amb la meva intervenció, modificar aquest possible consens,
però sí fer una reflexió que començaria on ha acabat el Sr.
Pons.

Aquesta és una declaració feta per un conjunt
d'organitzacions no governamentals, però el fet que aquest
parlament, que no és una associació no governamental,
s'adhereixi vol dir alguna cosa. Vol dir que assumim d'una
manera explícita el compromís, a l'àmbit de les nostres
capacitats legislatives, de donar compliment a cadascun dels
articles que aquesta declaració du. Això també hauria
d'haver estat així quan aquest parlament aprovà la Llei de
normalització lingüística, ara fa molt de temps, passats
aquests anys encara veim que hi ha aspectes d'aquesta llei
que o bé no han estat convenientment desenvolupats, o bé
simplement estan en els llibres però la realitat és molt
diferent. Per tant, jo pens que per aquesta cambra no hauria
de ser (...), almanco no ho serà pel Grup Parlamentari
Socialista, hauria de ser un compromís per dur endavant
cadascun dels articles d'aquesta llei. Per fer i per posar de
manifest aquest compromís, només voldria citar dos
aspectes del conjunt que té aquesta declaració.

El primer és l'àmbit de la Justícia, que va ser objecte
d'un tractament, fa poc, i que si repassam el Diari de
Sessions, en aquesta mateixa sala, es varen posar un conjunt
de dificultats per donar compliment a un dels drets que
exposa aquesta declaració. Per tant, jo entenc que donar
suport a aquesta llei també suposaria reflexionar sobre allò
que no va rebre suport, no fa gaires dies.
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Un altre, diria que és un altre que té una especial actualitat en
aquests moments, contempla la secció 3 d'aquesta declaració,
articles 31, -llegesc textualment-, "tota comunitat lingüística té
el dret de preservar i usar, en tots els àmbits i ocasions, el seu
sistema onomàstic", l'article 32 diu "tota comunitat lingüística té
el dret de fer ús dels topònims en la llengua pròpia del territori,
en els usos orals i escrits i en els àmbits privats, públics i
oficial", "tota comunitat lingüística té el dret d'establir, preservar
i revisar la toponímia autòctona, aquesta no pot ser suprimida,
alterada o adaptada arbitràriament, com tampoc no pot ser
substituïda en cas de canvis de conjuntures polítiques o d'altres
tipus ", i l'article 33 acaba dient "tota comunitat lingüística té el
dret d'autodesignar-se amb la seva llengua, així doncs, qualsevol
traducció a altres llengües ha d'evitar denominacions confuses o
(...).

Especialment cit aquests articles perquè aquest parlament va
aprovar, no fa gaire, una proposició que donava un nom amb la
nostra llengua. Dic això amb la convicció que els representants
de dos grups presents en aquesta cambra, els seus representats en
el Parlament de l'Estat proposen una modificació d'allò que
aprovarem aquí. Jo crec que el fet d'assumir aquesta declaració
hauria de fer-nos, als presents, assumir el compromís de lluitar
per la no modificació d'allò que aprovarem. Això ho hem de fer
des de dos punts, des de la no renúncia al nostre dret a defensar
allò que creim i, un altre, des del punt de vista de la meva
professió i convicció, des del punt de vista pedagògic, fer
comprendre als nostres companys i companyes que utilitzen la
llengua oficial a tot l'Estat, l'especial sensibilitat i necessitat per
enfortir la nostra realitat, que és necessari que aquestes illes es
coneguin com Illes Balears, sense cap tipus de traducció. Aquest
topònim, com és el de Coca Cola o el de Pepsi, no necessita cap
traducció perquè tothom sabrà que les Illes Balears són allà on
són. Per tant, jo vull pensar que avui aquí s'aprovarà aquesta
declaració i, sobretot, pels dos grups que tenim la responsabilitat
que la proposició que va sortir d'aquest parlament sigui
respectada, assumim el compromís de lluitar perquè això no sigui
així. Ho deia el Sr. Pons i jo ho torn a dir, aprovar lleis en aquest
parlament no només ha de ser omplir Diaris de Sessions, no
només ha de ser omplir butlletins oficials, jo crec que ha de ser
una ferma convicció de dur endavant allò que aprovam. Dur
endavant allò que aprovam a tots els àmbits on podem tenir
incidència. Jo esper que el Grup Popular aprovi aquesta llei, com
nosaltres manifestam que votarem a favor, que això suposi un
compromís perquè les nostres illes tenen el nom que nosaltres
hem volgut donar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que per sortir a defensar aquesta proposició no de
llei, per donar suport o per rebutjar, la vaig llegir ahir a la
tarda, avui al matí he tornat a fer una lectura mentre volava
entre Eivissa i Mallorca. Avui, com que era un dia molt clar,
l'altura que portava l'avió ens permetia veure, en un moment
determinat, Formentera, Eivissa, Mallorca i Cabrera i albirar
un poquet al fons, Menorca. Mentre, en aquest matí de
calma i de llum, veia les nostres illes Balears, rellegia
aquesta declaració universal dels drets lingüístics, pensava
que dubtava que tots els diputats i diputades coneguéssim fil
per randa aquesta declaració universal dels drets lingüístics
que avui votarem. Jo no dubt que molts l'han llegit, però sí
que no dubt a demanar a tots, especialment al Govern i als
qui tenim responsabilitats directes de cultura, que la
llegeixin i, sobretot, si s'aprova, la facem complir.

El president em cridaria l'atenció si jo fes referència a
alguna de les manifestacions que han fet els portaveus dels
distints grups, però vull dir, sense cap empatx, que don
suport a quasi totes les afirmacions que sobre aquest punt
s'han fet des d'aquesta tribuna. Aquesta declaració universal
de drets lingüístics, la lectura de la qual jo recoman molt i
molt a tots els diputats i diputades que no hagin tengut el
gust o el temps de llegir-la, ha de significar, una vegada
més, la defensa de la nostra història, de la nostra llengua, de
la nostra cultura i de la nostra personalitat, almanco això és
el que vol aquest diputat que els parla.

Si ens cenyim al tema, vull dir que la pluralitat
lingüística constitueix un patrimoni cultural de la humanitat.
Hi ha, però, molts estats arreu del món que no ho consideren
així, sinó que pensen que és millor l'homogeneïtat
lingüística i cultural. La defensa de la cultura, de la
pluralitat, constitueix actualment un dels valors més
importants que Europa pot aportar al conjunt de la
humanitat, defensar la diversitat serveix per garantir els
drets de tothom i per (...) l'autèntica democràcia. Per això,
ens adherim a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics
per les següents raons, perquè tota llengua i tota cultura
tenen dret a desenvolupar-se en llibertat, perquè les
institucions han d'assumir aquest dret, perquè les
institucions han de prendre sempre que faci falta mesures
correctores per garantir aquests drets, perquè vivim en una
cultura i parlam una llengua que han patit la minorització i
ara van pel difícil camí de la normalització. Aprovam, idò,
aquesta proposició no de llei perquè els drets lingüístics són
part integrant dels drets humans i el seu respecte és
fonamental en el context de l'estat en què vivim. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portella, té vostè la
paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, sembla que he d'agrair el suport de tots els grups
parlamentaris a aquesta proposició no de llei, sembla que tendrà
el suport unànime de tots els grups, també agrair totes les
referències que s'han fet quant a l'adhesió a aquesta declaració no
ha de quedar en una simple adhesió, sinó que també s'ha
d'establir un compromís de compliment, com han recordat tots
els grups parlamentaris i, també, el portaveu del Grup Popular.
El portaveu del Grup Popular també ha dit que esperava que tots
els parlamentaris llegeixin i coneguin aquesta declaració
universal, no dubt que, després de les seves paraules, el Govern
haurà pres bona nota i publicarà aquesta declaració universal, per
pròpia voluntat, i la farà arribar, per exemple, a tots els centres
d'ensenyament de les Illes Balears. No dubt que tendrà aquesta
postura després d'haver sentit al portaveu del Grup Popular. Però
com que parlam de compromís, m'atravesc a citar alguns articles,
dos, tres o quatre, perquè veiem el que votarem, perquè tots els
grups que donen suport vegin el que voten (...) el Govern a
complir.

L'article 10, per exemple, diu "aquesta declaració considera
inadmissible les discriminacions contra comunitats lingüístiques
basades en criteris com ara el seu grau de sobirania política, la
seva situació social, econòmica o qualsevol altre", açò és el que
estam aprovant.

Estam aprovant l'article 11, "tota comunitat lingüística té el
dret a gaudir dels mitjans de traducció directa o inversa que
garanteixin l'exercici dels drets recollits a aquesta declaració".

Votam l'article 15, "tota comunitat lingüística té el dret a les
actuacions judicials..., que les actuacions judicials i
administratives, els documents públics i privats i els
assentaments en registres públics realitzats en la llengua pròpia
del territori", és a dir, aquí és el català, "siguin vàlids i eficaços
i ningú pugui al•legar desconeixement".

Estam votant a favor de l'article 17 que diu que "tota
comunitat lingüística té el dret de disposar i d'obtenir tota la
documentació oficial en la seva llengua, en suport paper,
informàtic o qualsevol altre, per a les relacions que afecten al
territori on és pròpia aquesta llengua", estam votant açò.

Estam votant l'article 20, "tothom té el dret a usar, de paraula
i per escrit, als tribunals de justícia la llengua històricament
parlada en el territori en què estan ubicats. Els tribunals han
d'emprar la llengua pròpia del territori en les seves actuacions
internes i si, per raó de l'organització judicial de l'estat, el
procediment se segueix fora del lloc d'origen s'ha de mantenir la
llengua d'origen".

Estam votant aquests articles i el Grup Popular està donant
suport a aquests articles, article 21, "tota comunitat lingüística té
el dret que els assentaments dels registres públics es facin en la
llengua pròpia del territori", article 22, "tota comunitat
lingüística té el dret que els documents notarials o autoritzats per
funcionaris que exerceixen la fe pública siguin redactats en la
llengua pròpia del territori, on el notari o funcionari autoritzat
tengui demarcada la seva seu.

També estam aprovant l'article 25, "tota comunitat lingüística
té dret a disposar de tots els recursos humans i materials
necessaris per aconseguir el grau desitjat de presència en la
seva llengua a tots els nivells de l'ensenyament dintre del
seu territori, ensenyants degudament formats, mètodes
pedagògics adequats, manuals, finançament, locals i equips,
mitjans tecnològics tradicionals i innovadors".

Estam votant a favor de l'article 29, "tota persona té dret
a rebre l'ensenyament en la llengua pròpia del territori on
resideix. Aquest dret no exclou el dret d'accés al
coneixement oral i escrit de qualsevol llengua que li serveixi
d'eina de comunicació amb altres comunitats lingüístiques".

Estam donant suport a aquests articles, com a aquest,
"tota comunitat lingüística té el dret d'establir, preservar i
revisar la toponímia autòctona, aquesta no pot ser
suprimida, alterada o adaptada arbitràriament, com tampoc
no pot ser substituïda en cas de canvis de conjuntures
polítiques o d'altre tipus", article 35, "tota comunitat
lingüística té el dret de decidir quin ha de ser el grau de
presència de la seva llengua als mitjans de comunicació del
seu territori, tant als locals i tradicionals com als de major
abast i de tecnologia més avançada, independentment del
sistema de difusió o de transmissió emprat".

Article 36: "Tota comunitat lingüística té le dret de
disposar de tots els mitjans humans i materials necessaris
per assegurar el grau desitjat de presència de la seva llengua
i d'autoexpressió cultural en els mitjans de comunicació del
seu territori, personal degudament format, finançament
locals i equips, mitjans tecnològics, tradicionals i
innovadors". Podria continuar llegint l'article, vostès,
senyors del Grup Popular, donen suport a aquesta
declaració, esperam que quan plantegem davant el Govern
accions encaminades a complir amb aquesta declaració,
obtinguem de vostès el mateix suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Sr. Marí, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Quan parlava el Sr. Portella, se
m'ha fet arriar la indicació que per què s'enfadava si l'hi
havíem dit que sí, i jo he contestat que no s'enfadava, sinó
que se sentia emocionat. Per tal que no hi hagi cap dubte, ni
en el present ni en el futur, com és lògic, i molt lògic, però
perquè quedi en el Diari de Sessions, jo port aquí un paper
de la Conselleria d'Esports, Cultura i Educació del Govern
balear allà on em feien arribar la informació que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports donà suport des
del primer moment a la Declaració universal de drets
lingüístics i a la Conferència de Barcelona, a la qual assistí
un representant d'aquesta conselleria que sign a la
declaració final. en conseqüència, la proposició no de llei
presentada recull l'opinió del Govern en aquest aspecte i,
per tant, s'hi adhereix. A mi, tan sols, senyor portaveu, em
sap greu que vostè hagi dubtat per un sol moment de la
voluntat d'aquest Govern que es compleixi aquesta llei de
drets lingüístics. Jo sí que compartesc amb vostè el desig
que es faci arribar a quants més llocs millor i sobretot que
es compleixi. Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 56 / 19 de novembre del 1996 2175

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Escoltades les diferents intervencions, podem donar per
aprovada aquesta proposició no de llei per assentiment? Queda
aprovada la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4143/96, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació del port
de la Colònia de Sant Jordi.

Passam a la darrera proposició no de llei i darrer punt també
de l'ordre del dia, presentada pel Grup Parlamentari Socialista
relativa a ampliació del port de la Colònia de Sant Jordi. Per fer-
ne la defensa, té la paraula el Sr. Diputat Sr. Francesc Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. La
iniciativa que em toca defensar avui té per objectiu obtenir un
pronunciament...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni; un momentet, per favor. Continuï.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Deia que la iniciativa que em toca defensar avui té per
objectiu obtenir un pronunciament d'aquesta cambra contrari al
projecte d'ampliació del port de la Colònia de Sant Jordi, projecte
que aquest estiu passat va ser sotmès a informació pública. La
veritat és que en aquesta qüestió el Parlament deu ser un dels
pocs que falten per pronunciar-se en contra d'aquest projecte, ja
que en contra del projecte s'han manifestat molts de partits
polítics, un caramull de particulars, les organitzacions
ecologistes, l'Associació d'hotelers de la Colònia de Sant Jordi i
d'altres empresaris de forma particular, l'Ajuntament de ses
Salines de forma unànime, o sigui, amb el suport de tots els
grups polítics que el componen (UM, PSOE i PP), la Comissió
insular d'urbanisme, etc., i fins i tot, seguint la premsa, hem vist
com el màxim responsable de Costes, el Sr. Carles Garau, per
cert, persona que coneix molt bé aquella zona, catalogava el
projecte d'inadmissible i que el Sr. Reus, conseller de Medi
Ambient, encara que reconeixia la falta d'amarraments,
manifestava que això no justificava haver d'assumir el risc que
les platges de ses Salines poguessin desaparèixer.

El nostre grup creu que totes aquestes manifestacions en
contra de la nova dàrsena són ben lògiques i assenyades.
Són lògiques i assenyades, en primer lloc, perquè es tracta
d'actuar a un indret d'una gran importància natural i
econòmica i amb grans valors arqueològics; són lògiques i
assenyades, a més, perquè dels febles estudis d'impacte
ambiental i de dinàmica litoral no es pot desprendre amb
seguretat que no es produiran efectes greus sobre el
paisatge, jaciments arqueològics, platges, aigües, litorals,
etc..

Estudis que encara que conclouen que la nova dàrsena
no produirà greus impactes, quan parlen, per exemple, de
les platges, la veritat és que gasten expressions que donen
molt poca confiança, ja que en referir-se a la platja d'En
Dolç diuen: "Por consiguiente, cabe esperar que dicha playa
continue permaneciendo estable", com si l'estabilitat de la
platja d'En Dolç, la d'una platja tan important des del punt
de vista natural i econòmic, es pogués deixar a la bona
aventura, a la confiança que tot anirà bé i que no passarà
res.

Quant a la platja del port, realment l'analista és més
pessimista, ja que reconeix de forma explícita que si es
construeix l'ampliació, la direcció de l'onatge incidirà
damunt ella i hi ocasionarà variacions importants. En relació
amb els jaciments arqueològics, quasi només els cita de
passada i se'n desprèn una important desinformació sobre
ells.

Totes aquestes qüestions confirmen la feblesa dels
estudis que acompanyen el projecte, qüestió que, repetesc,
dóna molt poca seguretat, molt poca seguretat en una
qüestió on l'hauríem de tenir tota. Manca de garanties que
en una actuació com aquesta a un lloc tan important no pot
significar d'altra cosa que la presumpció que els impactes
realment poden existir, per la qual cosa, el que és lògic i
atès els béns que hi ha en joc, el que és procedent és aturar
el projecte. A més, aquesta presumpció ve reforçada per
altres qüestions: en primer lloc, pel propi Pla de ports
esportius, pla aprovat fa només dos anys, el capítol primer,
punt 1.4 de l'apartat de conclusions, del qual, quan parla de
les possibles ampliacions a realitzar en els ports existents,
en relació amb el port de la Colònia, diu que donada la seva
configuració, remodelació recent i l'existència o la seva
proximitat de diverses platges, no sembla factible la seva
ampliació exterior; és a dir, el propi pla considera poc
factible l'ampliació exterior del port, entre d'altres coses, per
estar molt prop de diverses platges, o sigui, ja el propi Pla
de ports esportius presumeix que una ampliació exterior del
port pot afectar les platges pròximes.

La veritat és que, dient el que diu el pla, no s'entén com
només dos anys després ja ens trobem tramitant una
ampliació poc factible com la de la Colònia de Sant Jordi.
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Però a més de l'informe que l'Ajuntament de ses Salines va
sol•licitar al Consell Insular, al Departament de Medi Ambient,
sobre el projecte d'ampliació del port de la Colònia de Sant Jordi
i que l'ajuntament va fer seu per enviar l'informe dins el termini
d'informació pública, es desprèn que la construcció de la nova
dàrsena suposarà un increment considerable quant al volum i
superfície construÏda. En aquest tema, entre d'altres qüestions,
cal citar que l'escullera sobresurt tres metres per damunt del
nivell de la mar, cosa que implicarà un impacte paisatgístic
important. A més, diu aquest informe que no es pot garantir que
la dàrsena projectada no produeixi canvis significatius en les
platges del port i d'En Dolç; aquestes platges, segons l'informe,
estan  sotmeses a una dinàmica litoral complexa que és la que els
dóna estabilitat; la construcció de la nova dàrsena pot
interrompre aquesta dinàmica litoral i, per tant, afectar
l'estabilitat d'aquestes platges. L'informe hi afegeix, a més, que
el dragat dels fons d'aquella zona modificarà la seva naturalesa
i que amb la nova construcció desapareixerà l'illot des Frares, la
resta de l'illot, allò que en queda, que és l'extrem meridional,
hem de tenir en compte que pareix que aquest illot quedarà
inclòs dins l'ampliació projectada i creim que això  no és bo a
causa de la pressió que ocasionarà sobre aquest illot, sobretot si
recordam que damunt aquest illot o dins aquest illot hi existeixen
importants jaciments arqueològics. L'informe al qual m'estava
referint continua dient que l'increment de la navegació i dels
serveis portuaris pot tenir incidència sobre la qualitat de les
aigües litorals la minva de la qual, a més de produir efectes
higienicosanitaris, influeix també sobre les comunitats
biològiques de l'entorn més proper.

Per altra banda, la Comissió insular d'urbanisme del consell,
entre d'altres coses, a un informe que ha realitzat també en
relació amb aquesta qüestió, manifesta que la voluntat del Pla de
ports esportius era aconseguir una major protecció de la bocana
de l'actual port però sense ampliacions, ja que aquestes poden
afectar les platges adjacents, i a més, continua dient, l'ampliació
no representa una descongestió del port actual ni de les
embarcacions fondejades, que són majoritàriament més petites
que les previstes. En aquest tema, s'ha de recordar que el consell
insular, quan va informar el Pla de ports esportius, ja es va
manifestar contrari a l'ampliació d'aquest port.

Quant als jaciments arqueològics, s'ha de dir que els tècnics
de la Comissió de patrimoni historicoartístic de Mallorca,
després d'haver fet una visita d'inspecció a la zona recentment i
a causa de la tramitació d'aquest projecte, informen que la zona
on es pretén ampliar el mencionat port està afectada per restes
arqueològiques, que, abans de qualsevol autorització, s'han de fer
estudis arqueològics i, si és necessari, excavacions
arqueològiques a la zona. Per altra banda, la Comissió de
patrimoni ha sol•licitat el projecte perquè sigui sotmesa a aquesta
comissió, ja que afecta a béns declarats BIC, d'acord amb l'article
22 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. Per tant,
també en aquesta qüestió la Comissió del patrimoni vol més
garanties i no li és suficient l'estudi superficial que es fa en el
projecte en relació amb els jaciments arqueològics.

Per tot això, davant tants de dubtes, tenint tant poques
garanties, pareix que el que és correcte és no continuar amb
el projecte, sobretot si, a més, tenim en compte que de les
platges pròximes a l'ampliació que es vol dur a terme depèn
tota l'activitat turística i econòmica d'aquella zona, i si
aquestes platges, la del port i la d'en Dolç, a més, aquesta
darrera és bandera blava, són afectades negativament, els
perjudicis mediambientals i econòmics podrien ser molt
greus per a la zona de la Colònia de Sant Jordi.

Vull acabar la meva intervenció amb unes paraules del
representant del PP a l'Ajuntament de ses Salines, que
després de donar un caramull d'arguments per rebutjar el
projecte, entre ells que cap dels estudis realitzats fins ara, en
referir-se als actuals i als realitzats en anteriors ocasions,
garanteixen en la més mínima mesura l'absoluta preservació
de les platges en l'esat que estan avui, acabava la seva
intervenció dient que la dàrsena projectada suposarà pa per
a avui i fam per a demà, i la veritat és que crec que no li
falta raó, és ben hora de fer efectiu, de dur a la pràctica, allò
que el medi ambient ha de ser un factor limitatiu del
creixement urbanístic i turístic, i atesos els efectes negatius
que pot produir la nova dàrsena, estam davant una
excel•lent ocasió. És ben hora, en definitiva, de tenir ben
clar que només salvaguardant el medi ambient
aconseguirem creixements de qualitat i amb projecció de
futur, fer el contrari és, com deia el regidor de ses Salines,
pa per a avui i fam per a demà. Moltes de gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats. Molt breument exposaré els motius pels
quals el nostre grup donarà suport a la iniciativa plantejada
pel Grup Parlamentari Socialista.

Nosaltres pensam que el projecte que està en qüestió en
aquesta proposició no de llei no s'atè ni tan sols a l'esperit
del Pla director de ports esportius. Efectivament, el pla
director diu que la Colònia de Sant Jordi i el seu port
necessiten d'elements de correcció que facin més segur el
port i que no reuneix les condicions de bocana adients per
a condicions climatològiques adverses, però així mateix el
mateix pla director diu que donada la seva configuració...,
textualment diu: "Donada la seva configuració, remodelació
recent i l'existència en la seva proximitat de diverses
platges, no sembla efectiva la seva ampliació exterior". Per
tant, molt clarament el que ens indica el pla director és que
s'ha de procedir a una reforma que augmenti les condicions
de seguretat però que no s'ha de procedir a una ampliació
que pugui afectar l'entorn o les platges adjacents.
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Des d'aquest punt de vista i amb la valoració que nosaltres
fem d'aquest projecte, és un projecte que modifica sensiblement
l'entorn, és un projecte que modifica una ampliació important del
port, inclou 91 amarraments, dels quals 44 per a vaixells de més
de 12 metres, per tant, ni tan sols compleix la funció de
descongestió del port, sinó que ve a atreure nova demanda
d'amarraments, pel tipus d'amarraments que s'hi creen, aquests
44 per a vaixells de més de 12 metres; és  un projecte que pot
afectar greument les platges adjacents i que, a més, pot afectar
jaciments de caràcter arqueològic submarins, tal com ha explicat
el portaveu del grup parlamentari proposant. Nosaltres pensam
que tot això són raons de prou pes per donar suport a aquesta
iniciativa i perquè el Parlament de les Illes Balears es manifesti
en contra d'aquest projecte d'ampliació del port de la Colònia de
Sant Jordi, com ho han fet ja, com també s'ha explicat, moltes
altres institucions locals i partits polítics de la nostra comunitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Els Verds
ja hem manifestat diverses vegades la nostra opinió contrària a
l'ampliació del port esportiu de la Colònia de Sant Jordi. Em
sembla bé que sigui ara, aquí, que aquest parlament s'hi
pronunciï, sobre aquest tema, m'hi sembla bé, en primer lloc,
perquè la llista de motius exposats pel Grup Socialista a la seva
proposició per dir no a aquests nous amarraments, termes com
insuficiència, superficialitat, desinformació, són del tot
consistents i formen part, desgraciadament, de la tradició
d'aquests projectes, els seus promotors, enlluernats pel guany
fàcil, han vist en les exigències ambientals uns mers entrebancs
burocràtics que s'havien de solucionar amb una telefonada a
algun amic de la conselleria, per altra banda, el reclam ambiental
de Cabrera i es Trenc bé que l'utilitzen per vendre el seu
producte; en segon lloc perquè hem de recordar aquí les
nombroses veus de la nostra societat que han expressat la seva
oposició a l'ampliació del port de la Colònia, moltes de les quals
no tenen la possibilitat de dir-ho en aquesta cambra, a més, per
descomptat, de les veus que sí que hi tenen la possibilitat de dir-
ho, i en tercer lloc perquè per alguna banda hem de començar a
reconèixer que el desenvolupament de la indústria turística té uns
límits, uns límits a pesar que algunes persones puguin encara
guanyar uns diners amb un projecte concret o encara que hi hagi
una demanda de places d'amarraments. El Migjorn de Mallorca
és una zona amb pàgina pròpia a la història de les reivindicacions
ecològiques de Balears i un pronunciament en el sentit d'estar en
contra d'aquest projecte i evitar-lo crec que, sens dubte, seria una
passa endavant de coherència. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És difícil sortir ja quan gairebé
s'ha dit tot. La posició de nostre grup sobre ports esportius,
els seus impactes i la seva necessitat són prou conegudes de
la cambra perquè  la hi hem expressada en diverses
ocasions.

En el PSM no creim que la millora de la qualitat en
l'oferta turística hagi de suposar l'acumulació de noves
ofertes a les ja existents, de créixer més i més. De fet, quan
vegem que el Govern n'elimina places, estudiarem aquelles
mesures d'adreçament que se'ns proposin, però, per ara,
n'estan ben lluny. Desgraciadament, el Govern continua
apostant pel desenvolupament a ultrança i el PP en s ho ha
demostrat recentment en votar en contra de la
desclassificació d'urbanitzables a Calvià.

No hi ha dubte que l'ampliació de recintes portuaris
provoca l'embrutiment i la contaminació de les aigües
interiors. Olis, detergents, plàstics, pintures i residus
s'escampen per tota la zona, a més, alteren el règim de
corrents i afecten les platges pròximes. en el cas que ens
ocupa tant la platja del port com la d'En Dolç podrien
quedar greument afectades, amb la desaparició de l'illot des
Frares, i una conseqüència tan greu és despatxada amb tota
alegria per l'avaluació d'impacte ambiental, un estudi que ja
ha posat en solfa el Sr. Antich. Però el Govern balear no hi
deu trobar cap problema perquè la mateixa administració
portuària socialista ja ens hi va donar la solució: la
regeneració artificial de platges, primerament hi llevam les
arenes, llavors n'hi tornam a dur. Creim que és una llàstima,
les conseqüències ambientals gravíssimes sobre els fons
marins que aquesta dinàmica duu, i estam contents i
satisfets de veure que aquest pic, respecte de l'ampliació de
la Colònia de Sant Jordi, sembla que hi haurà unanimitat en
l'aturada d'aquest projecte, per no parlar de l'escullera, ja
s'ha parlat de l'impacte paisatgístic de tres metres per
damunt la mar, etc.
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Els beneficis dels ports esportius només són per a uns pocs,
i això costa una especulació sobre el domini públic, el marítim,
amb uns costos ambientals i paisatgístics molt elevats. De fet, és
significatiu que sigui el propi sector turístic qui s'oposa a
l'ampliació del port a la Colònia, al•legant també, com s'ha fet ja,
que el centenar d'amarraments són de gran eslora i no
contribueixen a descongestionar el port actual.

Per això i tot el que vendria, no vendrà de nou que donem
suport a la proposició no de llei proposada pel Grup Socialista,
tot i la tebiesa en la seva redacció. La posició del nostre grup és
molt clara, no estam d'acord amb una ampliació significativa del
port esportiu, malgrat es millorin els estudis que s'han proposat,
més enllà de petites obres de millora (...) les condicions de
seguretat bàsicament, que són les que diu el pla director.

He de reconèixer que, després d'escoltar el Sr. Antich, hem
quedat un poc sorpresos i, en tot cas, satisfets que les postures
són molt més semblants que (...) estricte de la proposició
semblava. Els arguments respecte de la (...)ció que es pretén ja
s'ha donat, basats bàsicament en informes contraris. comencem
pel que va adoptar per unanimitat l'Ajuntament de ses Salines,
Medi Ambient, Comissió insular d'urbanisme, Comissió insular
de patrimoni respecte dels jaciments arqueològics, etc., sobretot
el fet clar que el propi pla director s'hi pronuncia en contra, ja
s'ha llegit textualment allò que diu el BOCAIB.

És inversemblant, doncs, que el propi Govern, que
s'autoaprova els plans, no gens restrictius, per cert, així i tot els
incompleixi. Confiam, com sembla que s'apunta, que s'aprovarà
per unanimitat aquesta proposta, idò, tan tova que presenta el
Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només ho he puntualitzar molt
breument, després (...). En primer lloc que el Partit Popular és
favorable als ports esportius, però en aquest cas concret, vistos
els informes existents, sobretot l'informe de Costes amb caràcter
vinculant i desfavorable, creim que en aquest cas concret,
evidentment, donarem suport a la proposta del Partit Socialista,
perquè s'ajusta a tot el que pensa el Partit Popular. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Antich, gràcies per la seva
disposició a intervenir mentre s'hi posa un poc d'ordre. Té vostè
la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Només intervendré dos segons per agrair el suport a tots els
grups parlamentaris a aquesta proposta que hem presentada,
i la veritat és que no m'allargaré més, no fos cosa que
l'espenyàs, ja que que tots votem en consens una proposta,
no és una cosa que es veu gaires vegades. Gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

En ordre a les intervencions, aquesta presidència pot
considerar aprovada per assentiment aquesta proposta?
Queda aprovada per assentiment.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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