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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió plenària amb un retard de mitja
hora, no per causes imputables als membres de la Mesa.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2648/97, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de
mesures liberalitzadores en matèria de sòl i col•legis
professionals.

El primer punt de l'ordre del dia és la proposició no de llei
que presenta el Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 7/1997, de 14 d'abril, de
mesures liberalitzadores en matèria de sòl i col•legis
professionals. Per fer-ne la defensa, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquesta
proposició no de llei demanam tres coses, que el Parlament doni
el vot favorable a tres resolucions: la primera, presentar recurs
d'inconstitucionalitat, com a parlament, contra la Llei 7/1997,
en allò que afecta mesures liberalitzadores en matèria de sòl; en
segon lloc, demanar al Govern que plantegi també, per la seva
part, recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei, i en tercer
lloc, que el Parlament demani al Govern espanyol que presenti,
a la major brevetat, a les Corts Generals una proposta de
derogació d'aquests articles relacionats amb política de sòl de la
Llei 7/1997.

Lògicament vostès es preguntaran, amb la curiositat que
estan demostrant, òbviament, en aquest debat i en aquest
moment, preocupats, què passa amb la Llei 7/1997, de 14
d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de
col•legis professionals. És clar, jo els he de dir que aquesta llei
és una llei que a la seva exposició de motius diu molt clarament
quin és el contingut urbanístic, diu a l'article 1 que els plans
generals d'ordenació urbana, la tramitació urbanística de les
quals comenci després de l'aprovació de la llei, contendran una
sola classe de sòl urbanitzable; a l'article 2, es modifica la
cessió del sòl als ajuntaments, i la situa en el 10%, i l'article 3
redueix els terminis d'aprovació dels planejaments per als
ajuntaments.

Bé, de fet, aquesta llei és una llei chapuza -permetin-me
el castellanisme i la grolleria-, una llei chapuza que
procedeix d'un reial decret llei de juny de 1996, que no tenia
cap urgència justificada, que es va dictar sabent que havia
de sortir amb molt poques setmanes o mesos la sentència
del Tribunal Constitucional sobre la Llei del sòl de 1990 i
el text refós de 1992, i que...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria a les senyores i als senyors diputats, per
favor, que guardin silenci. Continuï, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President.

...i que aquest decret llei, la llei que n'ha sortit després de
la tramitació parlamentària, de fet, disminueix les cessions
obligatòries dels propietaris a favor dels municipis, no
liberalitza el sòl, sinó que, de fet, amb la supressió del sòl
urbanitzable programat, facilita la retenció del sòl, i per tant,
disminueix els patrimonis municipals de sòl en una tercera
part, passa del 15% al 10% la cessió obligatòria, i això
afecta clarament les possibilitats dels ajuntaments d'oferir
sòl als promotors públics per a habitatges de règim especial.

Però això són crítiques de contingut en aquesta llei, són
crítiques de caràcter polític, de diferències sobre una visió
de la política urbanística i una altra, però això no justificaria
la inconstitucionalitat d'aquesta llei. La inconstitucionalitat
d'aquesta llei ve fundada en la sentència del Tribunal
Constitucional del dia 20 de març de 1997, és una sentència
que tenc aquí, a les mans, de la qual jo, tenint en compte el
temps que ha passat per començar la sessió, quasi hagués
pogut llegir ja més de la meitat, a pesar que té 400 pàgines,
i jo els recoman que dediquin les seves hores lliures a llegir-
la, perquè és una sentència molt important, és una fita
realment del Tribunal Constitucional amb vista a protegir
les comunitats autònomes dels excessos legislatius dels
poders estatals. 
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Aquesta sentència del Tribunal Constitucional no qüestiona,
és una sentència a les llei de 1990 i de 1992, llei de 1990 mi text
refós de la Llei del sòl de 1992, no qüestiona els continguts,
realment, d'aquesta llei, sinó que el que qüestiona és el
repartiment competencial, i per tant, el poder de l'Estat per
poder dictar determinades normes incloses en aquestes lleis.

Aquesta sentència nul•la articles qualificats de caràcter
bàsic, perquè considera que són excessos competencials, que
són qüestions sobre les quals l'Estat no té títol competencial per
poder legislar, com és, per exemple, fixar el percentatge de
cessió obligatòria de sòl. Diu, per exemple en aquesta qüestió,
que és de summa importància, quan es refereix a l'article 27,
que és l'article de la Llei del sòl que estableix aquesta obligació
de cedir, i per tant, aquesta limitació de l'aprofitament urbanístic
per part dels promotors diu exactament que l'Estat pot fixar un
criteri mínim quant a la recuperació per la Comunitat de les
plus-vàlues generades per l'acció dels ens públics, que és el que
diu l'article 47 de la Constitució, però que, en qualsevol cas,
aquesta regulació estatal ha de deixar un marge dins el qual les
comunitats autònomes puguin exercir les seves competències;
diu, per altra part, que la regulació de l'article 27 de la Llei del
sòl és contrària a l'ordre constitucional de distribució i
competències, en primer lloc pel seu caràcter fix i no mínim,
tant en la determinació de l'aprofitament urbanístic susceptible
d'apropiació pels propietaris com implícitament de la
recuperació per la Comunitat de les plus-vàlues urbanístiques,
i en segon lloc, perquè determina, perquè estableix, acudint a un
complex entramat de tècniques urbanístiques, que pertanyen a
la competència exclusiva en matèria d'urbanisme de les
comunitats autònomes. Per tant, el Tribunal Constitucional
estableix, sense cap tipus de dubte, és un element central
d'aquesta sentència, llarga i important, que no correspon a
l'Estat establir el percentatge de cessió obligatòria als municipis.

Per altra part, aquest text refós de 1992 fa un codi urbanístic
on es refonen totes les disposicions urbanístiques que surten de
la Llei del 90 i les que consideren vigents de les legislacions
anteriors, i tot això ho fa utilitzant la clàusula de supletorietat
que també estableix la Constitució respecte de la legislació
estatal, i el Tribunal Constitucional és molt clar, les matèries de
competència autonòmica sobre les quals les comunitats no
hagin legislat no poden ser legislades amb caràcter supletori pel
legislatiu estatal, ho diu clarament quan estableix que són
nul•les les normes que l'Estat dicti amb l'únic propòsit de crear
dret supletori al de les comunitats autònomes en matèries que
siguin de l'exclusiva competència d'aquestes. Per dictar normes,
precisa l'Estat d'un títol competencial, i la supletorietat no és un
títol competencial. La clàusula de supletorietat no permet que
el dret estatal culmini, sense més, la falta de regulació
autonòmica en la matèria.

Podríem fer moltes més cites, però aquesta és la decisió
important del Tribunal Constitucional, que no pot l'estat
legislar amb caràcter supletori, modificar la legislació
preconstitucional, per cobrir llacunes d'actuació legislativa
de les comunitats autònomes. Aquesta supletorietat només
pot ser exercida per la via de la interpretació legislativa de
les normes presents amb anterioritat a l'aprovació de la
Constitució.

Per tant, resulta clar, a la vista d'aquesta sentència del
Tribunal Constitucional, que la Llei 7/97, aquesta llei que
s'ha aprovat ara en le mes d'abril i que prové, com dic, d'un
decret llei de juny de 1996 del Govern d'Espanya, del
govern conservador, està viciada completament
d'inconstitucionalitat en els tres articles i disposicions
transitòries que afecten la matèria d'urbanisme.

L'article 1, que fa referència a l'equiparació del sòl
urbanitzable no programat i al sòl urbanitzable programat,
perquè és de caràcter supletori i no té l'Estat, com acab de
llegir, competència per poder legislar de nou amb caràcter
supletori. L'article 3, que fixa els terminis de tramitació del
planejament urbanístic, per les mateixes raons, és una
competència autonòmica, no és una competència que l'Estat
pugui suplir per la via supletòria. I l'article 2, de caràcter
bàsic, segons pretén aquesta Llei 7/97, que és el que redueix
del 15% al 10% les cessions obligatòries al sòl urbanitzable
i al sòl urbà i redueix del 15% a cap cessió, apart del sòl
urbà, aquest és un claríssim envaïment de competències
autonòmiques i, per tant, també clarament inconstitucional,
com diu la sentència del mes de març, quan estableix que,
com a màxim, l'Estat podrà fixar un àmbit, un mínim per
establir aquest percentatge de cessió, però que la definició
precisa i els instruments per dur-la endavant són
competència exclusivament autonòmica.

Per tant, és clar que, com a conseqüència d'aquesta
sentència, aquesta llei recentment aprovada pel Congrés de
Diputats, per la majoria conservadora, té exactament els
defectes d'inconstitucionalitat que han estat aplicats a les
lleis de 1990 i text refós de 1992.

Per això, creim que és el moment que el Parlament de les
Illes Balears es plantegi presentar, com a institució, el
recurs d'inconstitucionalitat, que demani al Govern que
també el presenti, així com ho va fer l'any 1992 contra el
text refós de la Llei del sòl, i que, a més, per guanyar temps,
perquè seria el millor, seria el més clar i el més net, que es
demani al Govern espanyol que plantegi la derogació dels
articles urbanístics d'aquesta Llei 7/1997, perquè, hi
insistesc, envaeix competències autonòmiques, com és el
percentatge de cessió de sòl als ajuntaments, que correspon
a aquest parlament i no a cap altra institució establir-lo, i
perquè imposa una legislació nova de caràcter supletori
sobre la qual l'Estat no té cap capacitat per legislar, d'acord
amb aquesta sentència.
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Per tant, senyores i senyors diputats, esper que hi hagi un vot
favorable a aquests punts, que crec que és molt difícil estar en
contra del contingut de la meva intervenció, quant que és clar
i notori el caràcter inconstitucional dels articles, 1, 2 i 3, de
caràcter urbanístic, d'aquesta llei de mesures liberalitzadores, i
per tant, que facem una passa endavant perquè aquesta
consciència i assumpció, que s'ha incorregut en
inconstitucionalitat flagrant, tengui també una actuació positiva
per part del Parlament i del Govern de la Comunitat Autònoma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt... Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no m'estendré repetint els
arguments del grup que ha presentat aquesta presentació de
recurs d'inconstitucionalitat i d'instància al Govern per a la seva
presentació perquè, des d'Esquerra Unida, els compartim
pràcticament al cent per cent.

No tenim constància que s'hagin presentat iniciatives
semblants, o almanco que s'hagin aprovat iniciatives semblants,
a d'altres parlaments autonòmics, però, en qualsevol cas, sí que
m'interessa ressenyar que, efectivament, des del nostre punt de
vista, aquesta Llei 7/97, de 4 d'abril, incorre clarament en els
vicis d'inconstitucionalitat que determina la sentència del
Tribunal Constitucional del passat dia 20 de març, que, per tant
en el fons de la qüestió, des del nostre punt de vista,
efectivament, aquesta llei és inconstitucional, i nosaltres
pensam que és oportú que el Parlament de les Illes Balears, com
d'altes parlaments autonòmics, interposi el corresponent recurs
d'inconstitucionalitat, en la mesura que pensam que pot
contribuir d'una manera positiva a aclarir jurídicament un
panorama que, precisament a partir de la publicació d'aquesta
sentència del Tribunal Constitucional, és realment confús i que
pot produir perjudicis importants tant al conjunt dels ciutadans
com a institucions concretes, com puguin ser els ajuntaments.
tot el que sigui aclariment del panorama en aquest moment és
positiu, i pensam que aquesta presentació d'un recurs
d'inconstitucionalitat podria contribuir, amb una certa mesura,
a aclarir el panorama jurídic de l'ordenació del sòl i del territori
a les Illes Balears i al conjunt de l'Estat espanyol. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. El nostre grup donarà suport a la proposició no de
llei presentada pel grup Socialista, perquè coincidim que els
fonaments de la sentència del Tribunal Constitucional
contra les lleis del sòl, en aquell moment del Govern
socialista, de la Llei 8/90 i del Reial Decret Llei 1/92, els
arguments, com dic, són fàcilment transportables a aquesta
Llei 7/97; per la qual cosa, per cert, podem acceptar
perfectament el qualificatiu de llei nyap, com ens proposava
el Sr. Triay.

Recordem que quan la publicació del decret llei, la
correcció d'errors va ser gairebé tan llarga com el propi text
del decret llei.

Dubtam, com a mínim hi tenim algun dubte, respecte de
la inconstitucionalitat o de l'abast de la inconstitucionalitat
de l'article 3, sobre procediment, atès que l'article 149.1.18
sí que reconeix la competència de l'Estat tant en
procediment administratiu comú com en règim de les
administracions públiques. De totes maneres, creim que
tractant-se de procediment especial, probablement s'hauria
d'haver estat molt més respectuós amb les competències
autonòmiques.

Per tant, sigui com sigui, malgrat només fos per lamentar
els errors de seguretat jurídica i per evitar maldecaps als
ciutadans i a les administracions, n'hi ha ben a bastament
per eliminar d'immediat la dita llei de l'ordenament jurídic.

En aquest moment es pot produir una situació
esperpèntica, en la qual un ciutadà es presenti davant
l'Administració amb una sol•licitud i es trobi que, qui la
tengui, li exigeixi el compliment de la Llei 7/97, però no
podrà reprimir comentar-li que està convençut que aquesta
llei és inconstitucional. L'escena és bona d'imaginar,
amanida per una sèrie de comentaris gens edificants, que,
depenent de caràcter del funcionari en qüestió, seran ben
amargs o sarcàstics i sorneguers; en tot cas, transfloraran
desencís pel funcionament del sistema, i pens que tots
l'hauríem d'evitar.

La solució més ràpida i assenyada em sembla que és la
del punt tercer, és a dir, que siguin les Corts Generals qui
deroguin la llei, sense esperar que la qüestió arribi a
Tribunal Constitucional. Això no obstant, si no es procedís
a aquesta derogació, consideren correcte que sigui el
Parlament i el govern balear qui presentin recurs
d'inconstitucionalitat, en comptes d'esperar que algun
ciutadà hagi de viure el via crucis d'haver d'impugnar un
acord municipal per després convèncer el jutge que plantegi
qüestió d'inconstitucionalitat.
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Això no obstant, no compartim plenament la interpretació
que fa el Partit Socialista de la sentència del Tribunal
Constitucional, quan ens diu que ha establert d'una manera clara
els límits a la potestat estatal per regular amb caràcter de
legislació bàsica en matèria d'urbanisme. Nosaltres creim que
la sentència no delimita la legislació que pot dictar l'Estat amb
caràcter de bàsica, el que diu és que l'Estat no en té, de
competències, en matèria d'ordenació del territori i urbanisme,
sinó que aquestes són competències exclusives de les
comunitats autònomes. És per això precisament que no pot
dictar normativa urbanística, ni tan sols amb caràcter de
supletòria. el que sí reconeix l'Estat és que, en base a d'altres
títols competencials, a d'altres títols, pot afectar puntualment la
matèria urbanística. Em sembla diferent de parlar de legislació
bàsica en matèria urbanística que no que pugui ser afectada
puntualment per altres títols.

De fet, el nostre grup presentarà una iniciativa on pretenem
que el Parlament insti el Govern de l'Estat a desistir de dictar
una llei del sòl, ni mínima, ni bàsica, ni marc, ni amb cap
categoria, perquè una llei del sòl, el mateix nom ho indica, té
una vocació de codi urbanístic que no consona amb les
competències de l'Estat. La nostra argumentació és senzilla: si
l'Estat té competència en matèria de dret de propietat, en
procediment d'expropiació forçosa, en medi ambient, etc., que
reguli aquestes matèries amb les seves lleis específiques, de
caràcter sectorial, però que no reuneixi tots els seus títols per fer
una llei del sòl, per a la qual no té competències.

Aquest estat nostre ha estat tants segles centralista i
castellanista que li caldran amplies dosis de pedagogia perquè
assumeixi, encara que sigui de mal grat, el nou repartiment
competencial dissenyat per la Constitució Espanyola. Ens
felicitam, per tant, que aquesta iniciativa surti endavant, i
especialment provinent del Grup Socialista, i confiam que sigui
una bona mostra d'un canvi d'actitud respecte del jacobinisme
que ha mostrat aquest grup en molts sentits i en moltes lleis,
com en aquesta mateixa del sòl, declarada inconstitucional, que
s'excedia en molt dels títols competencials de l'Estat. Confiam
que també el PP doni suport a aquesta proposició i que no
s'excusi en una hipotètica futura llei del sòl, que precisament
nosaltres trobam que no s'hauria de dictar mai, ans al contrari,
sabrà defensar adientment les nostres competències en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme, perquè, com deia un diputat
en aquesta cambra en un discurs d'abrandat patriotisme, "las
competencias de la cámara, que representa la voluntad soberana
de esta comunidad autónoma, son sagradas"; per si no el
reconeixen, era el Sr. José María González Ortea defensant la
presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei que
declarava ses Salines d'Eivissa i Formentera reserva natural.
Avui tendran un motiu més noble per demostrar aquell mateix
zel. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Socialista
basada en algunes argumentacions que ara els passaré a
explicar i a analitzar.

En primer terme, perquè creim que, amb caràcter previ,
s'ha de matisar el sentit de la sentència del Tribunal
Constitucional, de tal manera que determinats preceptes de
text refós de la Llei del sòl es declaren inconstitucionals i
nuls per la qualificació estatal de bàsics o plans i d'altres,
per la configuració de la seva eficàcia supletòria.

Fent una anàlisi comparativa entre les disposicions
afectades per la sentència del Constitucional i els preceptes
equivalents a la Llei 7/97, podem fer, sobretot, dues
afirmacions: la primera, que l'article primer, referent a la
supressió de la distinció entre sòl urbanitzable programat i
sòl urbanitzable no programat, l'article tercer, referent a la
reducció dels terminis, i també la disposició transitòria
única s'inclourien en una normativa supletòria que ha estat
declarada inconstitucional, per supletòria. Quant a l'article
segon, que ens l'havíem deixat, referent a l'aprofitament i
cessió de sòl als ajuntaments, es trobaria afectat per la
configuració que detenia el precepte bàsic sobre aquesta
matèria, que s'ha perfilat per la sentència del Tribunal
Constitucional esmentada, que sembla que es podria
declarar inconstitucional per dos motius fonamentals, el
primer, perquè l'Estat no pot determinar un tipus concret i
fix de percentatge de cessió als ajuntaments, sinó només
regular-ne el mínim, i el segon punt, que es podria vulnerar
l'ordre de distribució de competències, ja que la regulació de
tècniques urbanístiques, com són les àrees de repartiment i
aprofitament tipus, interfereix amb la competència exclusiva
en matèria d'urbanisme de les comunitats autònomes, atès
l'establert a l'article 148.1.3 de la Constitució Espanyola.

Una segona argumentació, un segon comentari que
voldria fer és que, d'acord amb la sentència del Tribunal
Constitucional de 20 de març d'enguany, el contingut dels
articles primer, segon i tercer, a més de la disposició
transitòria única, de la Llei 7/97, esdevindrien
inconstitucionals i nuls, però així i tot, considerant que la
sentència esmentada no es refereix en cap cas a la Llei 7/97,
i per tant, serà necessari que es dicti una norma, sempre una
norma derogatòria específica.

I un tercer comentari que els voldria fer, i ja per acabar,
és que el que ens reafirma per no donar suport a aquesta
proposició no de llei socialista és que no sembla oportuna la
presentació d'un projecte de llei de derogació dels articles 1,
2, i 3, a més de la disposició transitòria única, quan s'està
redactant l'esborrany de la futura llei del sòl estatal, que
nosaltres sí creim que és necessària, com a marc bàsic, on
es contempla expressament l'esmentada derogació, llei del
sòl estatal que vendrà a substituir la llei del l'any 90 i el text
refós de l'any 92, dels quals crec, Sr. Triay, que són, com ha
dit vostè, autèntiques chapuzas o nyaps, com deia el Sr.
Alorda, aquests sí que en són, de chapuzas. M'ha cridat
especialment l'atenció que vostè tengués el valor avui de dir
aquí que el Decret 7/97 fos una chapuza, que ho digui un
altre grup de l'oposició, ho hauríem d'acceptar, ara, que el
Grup Socialista parli de chapuzas a l'hora de legislar sobre
el sòl, cregui'm que, si més no, sembla un acudit. Moltes
gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Acabam de sentir que el Grup
Parlamentari Popular està totalment d'acord amb l'argumentació
però que hi votarà en contra, és una de les pràctiques habituals,
però ja no ens sorprèn. El que ens sorprèn és que el Grup
Parlamentari Popular o el Partit Popular, que l'any 92 es fa
defensor de les competències d'aquest parlament, i el Tribunal
Constitucional l'hi dóna la raó, juntament amb d'altres
comunitats autònomes, i avui, amb el mateix tema, es faci
enrera, quan és evident que estam exactament davant la mateixa
qüestió, cosa que ens fa pensar si és que defensaven les
competències d'aquest parlament o si simplement defensen ara
el Govern del Partit Popular d'Espanya.

Efectivament, d'una llei que es diu "de mesures
liberalitzadores del sòl i de col•legis professionals", ja només el
títol ja fa riure, "de mesures liberalitzadores del sòl i dels
col•legis professionals", ja el títol és graciós, ho hem de
reconèixer, però, després, convertit en llei, la veritat és que té
poca gràcia que el subjecte de la llei, apart de ser
indiscutiblement inconstitucional i dictada en un moment
absolutament inoportú, perquè la sentència del Tribunal
Constitucional estava per sortir, i era lògic haver esperat a
aquesta sentència, per altra part, el seu contingut només és un:
reduir les càrregues, reduir les cessions, reduir l'aportació dels
propietaris de terrenys, dels propietaris de sòl a la comunitat en
un 33%; aquest és el contingut d'aquesta llei, que no en té d'altre
que donar aquest premi, aquest regal, aquesta satisfacció, als
propietaris de terres, als propietaris de sòl, perquè no els donin
als ajuntaments, que es veu que, segons el Partit Popular, tenen
aquesta voracitat de voler quedar-se amb els terrenys privats, no
els donin als ajuntaments, perquè això encareix l'habitatge.
Aquest és el tema que hi ha en el fons de tot això, perquè sobre
la qüestió inconstitucional és clar que hi ha hagut un consens
generalitzat.

Bé, per primera vegada des de l'any 1991, l'IPC d'habitatge
supera l'IPC general. No havia passat mai. Des que el Govern
ha anunciat tantes mesures liberalitzadores en matèria de sòl i
tanta nova fiscalitat en matèria d'habitatge, realment, el preu
dels habitatges han aconseguit que pugin en relació amb la
mitjana general de preus, i aquesta és la conseqüència de la seva
política en matèria urbanística. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Avel•lí?

 EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President, només per replicar al Sr. Triay
que aquest grup popular, el Grup Parlamentari Popular, ha
restat sempre congruent amb les seves postures i que manté
la mateixa que el 92. Només ara estam esperant la futura llei
del sòl, quina serà, tot esperant que, evidentment, no serà
amb l'agressivitat cap a les comunitats autònomes que va
tenir la socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam directament a la votació. Es
poden votar conjuntament els tres punts, supòs, Sr. Triay?
Passam a votar.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta proposició no de llei.

II.1.- Debat de propostes de resolució derivades del
debat dels criteris generals per a la redacció del Pla
territorial parcial del Raiguer.

Passam al debat de les propostes de resolució dels
criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial
del Raiguer. Per fer la presentació de les propostes
presentades per Esquerra Unida, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Grosske.

Sr. Grosske, un momentet, per favor; per aclarir una
vegada més els debats de les propostes de resolució, hi ha la
presentació per part de cadascun dels portaveus dels
diferents grups i la fixació de posició per part dels altres
grups en cadascuna de les propostes presentades.

Té vostè la paraula, Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que el que presenta Esquerra Unida en les seves
propostes de resolució és, de fet, una esmena a la totalitat dels
criteris de redacció del Pla territorial parcial del Raiguer,
esmena a la totalitat en el sentit de devolució del pla al Govern
perquè consideram no només que hi ha inconvenients i que hi
ha incorreccions en el seu contingut, sinó que consideram que
la mateixa presentació d'aquests criteris està viciada d'entrada
per tota una sèrie de factors irreparables per part d'aquest
parlament amb les aportacions que puguin fer els diferents
grups parlamentaris a través de resolucions de millora del text.

Aquests vicis d'entrada són, bàsicament, els següents: el
primer fa referència a la primera resolució, que és, naturalment,
la manca d'aprovació d'unes directrius d'ordenació territorial
que són la peça fonamental del desenvolupament de la Llei
d'Ordenació territorial de l'any 1987 i sense les quals tot el
desenvolupament de l'ordenació territorial a la nostra comunitat
autònoma queda coix, queda desarticulat i, en definitiva, mancat
d'una jerarquia racional; s'inscriuen sempre, totes les propostes
que se'ns duen aquí d'ordenació territorial, dins un mecanisme
d'excepcionalitat previst a la mateixa LOT però que,
naturalment, aquest mecanisme d'excepcionalitat duit a l'extrem
al qual s'ha duit en aquesta comunitat autònoma, duit a l'extrem
d'utilitzar-se durant 9 anys per tota casta de plans sectorials i de
plans territorials és, com molt bé expressa un dels grups de
l'oposició en les seves propostes de resolució, és clarament un
frau de llei i, lògicament, per tant, des de les propostes de
resolució d'Esquerra Unida el primer que es fa és condemnar
aquest retard de 9 anys en l'aprovació de les directrius
d'ordenació territorial.

El segon punt advoca per una altra qüestió que ha estat
també objecte de debat en el tema del Pla territorial de la serra
de Tramuntana: és la necessitat perquè, com Menorca i com
Eivissa, Mallorca també estigui dotada d'un pla territorial
parcial del conjunt de l'illa de Mallorca. Pensam que això no és
cap idea extravagant, això obeeix a la més pura lògica, una llei
d'ordenació territorial, unes directrius d'ordenació territorial i
després plans territorials parcials de cada illa que les contemplin
com a una globalitat. És evident que no només Menorca i
Eivissa; Mallorca té unes dimensions físiques, té una
interrelació a tots els nivells de moviments humans, de
moviments econòmics, prou intensa i prou rellevant com per
justificar una figura d'ordenació territorial que la contempli en
la seva integritat. Això és bàsic i és fonamental; haver-se ficat
directament en plans de caràcter comarcal per damunt de les
directrius d'ordenació territorial, per damunt d'un pla territorial
que contempli Mallorca des de la seva globalitat és un autèntic
desbarat des del punt de vista de l'ordenació territorial. És, des
del nostre punt de vista insisteix, una cosa il•lògica, una cosa
desbaratada i que, evidentment, nosaltres no li podem, com a
grup polític, donar suport.

Evidentment aquesta manca de visió, tal i com exposam
a la resolució número 3, aquesta manca de visió global de
l'illa de Mallorca està naturalment en l'origen que aquests
criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial
del Raiguer incorrin en dificultats molt mal solucionades a
l'hora de tractar com una globalitat un territori que és
especialment heterogeni, el de la comarca del Raiguer,
perquè, efectivament, la comarca del Raiguer es defineix
per la seva situació fronterera entre el Pla i entre la serra de
Tramuntana, entre dos pols molt determinats que són Palma
i Alcúdia, i aquesta situació fronterera fa extraordinàriament
difícil un tractament homogeni d'aquest territori, i només
des d'una perspectiva global d'illa de Mallorca era possible
aprofundir dins aquesta situació heterogènia i donar-li un
tractament adequat.

La quarta resolució d'Esquerra Unida fa referència al
protagonisme que des del nostre punt de vista han de tenir
els consells insulars en la planificació del seu territori; és un
protagonisme pel qual la mateixa Llei d'Ordenació
territorial preveu mecanismes molt concrets i molt clars i,
per tant, obri camí, jo crec que aquí, fins i tot, hi ha una
experiència clara d'això amb els criteris del Pla territorial de
l'illa de Menorca independentment del fet que després la
feina del Consell Insular de Menorca tengui un destí o en
tengui un altre i els avatars de la política la condueixin cap
a un lloc o cap a l'altre, allò més cert és que el Consell
Insular de Menorca ha tengut un clar protagonisme en la
redacció d'aquests criteris per al seu pla territorial i nosaltres
reivindicam, naturalment, per a l'illa de Mallorca, el mateix
que per a l'illa d'Eivissa, aquest protagonisme dins la
redacció dels plans territorials. El fet d'obviar aquesta
qüestió per nosaltres és absolutament incompatible amb la
visió insularista que nosaltres tenim de la Comunitat
Autònoma i molt fonamentalment de l'ordenació territorial
de la nostra comunitat i, per tant, per totes aquestes
consideracions, lògicament hi ha una resolució final, una
resolució que és la conclusió de totes les altres que demana
la devolució al Govern d'aquests criteris i, en definitiva, que
es comenci la casa, si pot ser, pels fonaments i no per la
teulada. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Alorda.

Sí, només li vull dir que té la paraula per fixar la posició
en relació als criteris d'Esquerra Unida.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols vull anunciar que darem
suport totes les propostes d'Esquerra Unida i, en tot cas,
com que en gran mesura els arguments són coincidents amb
altres grups i amb la nostra pròpia proposta, ja ens hi
estendrem més tard. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.



3172 DIARI DE SESSIONS / Núm. 78 / Fascicle 1 / 20 de maig del 1997

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Anunciaré igualment el nostre suport
a les propostes del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
bàsicament coincidents amb les nostres i amb les del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM i, per tant, ja ens estendrem en
la consideració argumental en la defensa de les nostres pròpies
propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Serà per fixar postura i dir, en aquest
cas, que la postura del nostre grup en relació a les propostes
d'Esquerra Unida d'avui és molt bona de fixa, és a dir, veim que
així com per exemple en les propostes de resolució en relació a
la serra de Tramuntana hi havia unes propostes genèriques de
devolució, contra la filosofia general del que eren els criteris
que plantejava el Govern, però no obstant això, no obstant això,
llavors s'entrava a analitzar d'una manera més concreta i més
detallada cadascun d'aquests criteris i es feien, des del nostre
punt de vista, algunes suggerències interessants a tenir en
compte en el moment de redactar el Pla; bastants o algunes
d'aquestes suggerències varen ser acceptades pel que fa a serra
de Tramuntana i avui ens trobam que en això del Raiguer, o no
ha merescut l'interès per part del Grup d'Esquerra Unida de fer
aquest estudi més detallat i de fer propostes més concretes, i
veim que no hi ha qüestions concretes que ens puguem plantejar
la seva consideració o no. 

En qualsevol cas, no entrarem a debatre una vegada més,
perquè ja ho vàrem fer la setmana passada, sobre si els criteris
són generals, sobre si la qüestió és si s'ha de fer un pla territorial
únicament a nivell de Mallorca. Nosaltres pensam aquí que
l'important no tan sols és el pla, sinó que aquest pla llavors sigui
gestionable, tengui facilitat quant a gestió. En conseqüència, ens
identificam amb aquests plans territorials parcials de la manera
com han estat presentats.

No obstant això, i diré que li votarem que no a gairebé totes
les propostes que planteja, sí que voldria aprofitar aquest
moment per plantejar una transacció que afectaria la proposta
número 4 seva i també afectaria -ja ho discutirem llavors- una
proposta de resolució que també té el Grup Parlamentari
Socialista, i és en relació al paper dels consells insulars, en
aquest cas el Consell Insular de Mallorca. La proposta de
transacció que relacionam amb el punt 4 seu, seria establir que,
conjuntament, el Govern balear i el Consell Insular de Mallorca
procediran a la redacció del Pla territorial parcial del Raiguer;
això és farà mitjançant un conveni específic allà a on
s'establiran les condicions que han de regular aquest conveni.
En el supòsit que no s'arribàs a un acord entre les parts, la
redacció del pla es faria pel Govern de la Comunitat Autònoma.
Això és una proposta de transacció que pretén incrementar el
paper dels consells insulars dins el que és aquesta fase ja
d'elaboració del pla en concret. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Li pregaria fes arribar aquesta
proposta de resolució a la Mesa i el Sr. Grosske té la paraula
per dir si accepta o no accepta aquesta transacció feta pel
Grup Popular.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La veritat és que no acceptam aquesta transacció perquè
consideram que la participació del consell insular no s'ha de
produir un cop aprovats per aquest parlament els criteris per
a la redacció del pla sinó que ha de ser prèvia, fins i tot, a
l'aprovació d'aquests criteris, tal i com s'ha produït amb
l'exemple que he posat des de la tribuna d'aquest parlament
fa un instant, tal com s'ha produït en el Consell Insular de
Menorca que, efectivament, el Consell Insular de Menorca
ha estat l'àmbit primer de debat polític dels criteris que
posteriorment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, li pregaria que...; vostè tenia la paraula per
dir si l'acceptava o no sense entrar en debat amb uns altres
criteris que seran objecte de l'ordre del dia.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Idò no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passam a la defensa de la proposta
de resolució número 3227/97 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i per defensar-la té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup ha presentat una sola proposta de
resolució que és la retirada del Pla territorial parcial del
Raiguer i, a més, en aquest cas no ho hem fet amb la
intenció que es millori el redactat i es torni a presentar, com
ja férem amb el Pla territorial parcial de la serra de
Tramuntana, sinó amb la intenció que el Govern desisteixi
d'elaborar el Pla, com a mínim fins després de l'aprovació
de les directrius d'ordenació territorial. De fet, començàrem
elaborant una sèrie d'esmenes de propostes de resolució
parcials, una quarantena, però no hem trobat adequat ni tan
sols presentar-les perquè creim que allò oportú, en aquests
moments, és que no es redacti el Pla territorial parcial.
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La justificació és molt simple: per nosaltres el Raiguer no és
una comarca; entenem per comarca una unitat territorial amb
una certa autonomia funcional, articulada al voltant d'un nucli
vertebrador, dotada d'equipaments suficients i amb una
estratègia de desenvolupament econòmic conjunt. De fet, la
delimitació de l'àrea amb la denominació de Raiguer és molt
recent; sembla que el primer en proposar-la fou el geògraf
Rosselló Verger l'any 1964, no fa ni 25 anys, i ho feu referint-se
a les seves característiques físiques amb motiu d'un estudi
referit als aprofitaments hidràulics, uns motius que, sens dubte,
no són suficients per caracteritzar-la com a comarca. És cert que
en els anys 90 es constitueix la Mancomunitat del Raiguer, però
la seva intenció no és altra que mancomunar alguns serveis
municipals, en certa manera a remolc de l'experiència de la
Mancomunitat del Pla. 

El nostre grup no qüestiona en absolut les mancomunitats
com a figures prou interessants perquè ajuntaments amb
necessitats i possibilitats homogènies es coordinin per poder
prestar serveis als seus ciutadans que, d'altra manera, limitats
els (...) recursos municipals, no es podrien satisfer o haurien de
prestar-se de manera molt precària. Ara bé, aquesta
col•laboració no implica la vocació d'esdevenir una unitat
territorial amb sentit i identitat pròpies; ans al contrari, una
comarca és preferible que no estigui formada per entitats
homogènies sinó heterogènies per contribuir a complementar-se
entre elles ja que aquesta és l'única manera que la unitat
constituïda assoleixi una certa independència funcional i
econòmica. De fet, les comarques, totes les comarques, se solen
dibuixar al voltant d'un centre d'influència, històricament un
mercat, que és un centre d'intercanvis de productes distints del
voltant, d'un nucli que gairebé per definició tendrà una dimensió
i unes necessitats diferents de la resta de membres de la
contrada. 

Nosaltres entenem que l'actuació mancomunada ha de
procurar sempre que la prestació de serveis es faci en el mateix
municipi, és a dir, infraestructures que suposin un servei
domicili a domicili, com el subministrament d'aigües o la
recollida de fems, o serveis personals que tenguin caràcter
itinerant. Però des del moment en què el servei requereixi un
equipament, és a dir, el desplaçament dels ciutadans a una seu
d'un dels municipis de la mancomunitat, creim que, com a
mínim, en la majoria dels casos, serà més convenient confiar en
les capitals comarcals naturals, les quals poden estar situades
fora de la mancomunitat i que tanmateix haurien de continuar
jugant aquest paper per aquells equipaments que no són
pròpiament municipals, hospitals, jutjats, etc., o que ni tan sols
són públics, centres comercials, cinemes, equipaments culturals
privats, etc.

El Govern no comparteix el nostre plantejament i està
implementant un esquema en què els municipis integrats en
mancomunitats ens proposen repartir-se els equipaments, és
a dir, es posen d'acord perquè un tengui un teatre a canvi
que a l'altre li assignin pistes de tennis i al de més enllà una
residència comarcal. Però tanmateix els ajuntaments només
participen en aquest joc amb la intenció que el propi
municipi rebi algun equipament de resultes del repartiment
però no perquè tengui una veritable consciència comarcal;
és més, en la majoria dels casos els veïns d'un poble no
seran usuaris dels equipaments d'aquell del costat, sinó que
acudiran primer a la capital natural, i això si som capaços de
potenciar nuclis mitjans amb prou serveis; del contrari, tota
l'atracció l'exercirà un sol nucli: Palma. Per tant, quan un
determinat servei no es pot ubicar a tots els municipis, per
motius diversos, cal atribuir-lo, en general, a aquests centres
mitjancers amb un plantejament d'abast comarcal. La gènesi
de la Mancomunitat del Raiguer responia també a una altra
finalitat molt concreta: comptar amb un ens supramunicipal
per accedir a fons de finançació externs, europeus o estatals,
una finalitat que es feu especialment palesa en el moment de
la incorporació d'Inca, un municipi que per les seves
dimensions no podia estar gaire interessat en mancomunar
serveis. Tots som conscients que a Mallorca s'ha hagut
d'improvisar un cert repartiment de rols econòmics per
exigències del guió comunitari, això és, hem definit zones
5B a on cal un desenvolupament del món rural, i zones 2 en
declivi industrial, i la frontera havia de passar per alguna
part. 

No usaré aquesta intervenció per posar en entredit els
criteris seguits per a la divisió de Mallorca en zones a fi
d'accedir a fons comunitaris perquè el nostre grup valora
positivament haver-ho aconseguit, malgrat els nostres
dubtes i les nostres discrepàncies sobre la manera com
s'apliquen aquests fons. Ara bé, el que no podem compartir
és la idea que aquesta declaració hagi d'esdevenir la
premissa per decidir la comarcalització de l'illa de Mallorca,
això és excessiu. Una simple ullada a la zona del Raiguer
ens mostra que els municipis situats al nord o confrontants
amb Inca senten la influència d'aquest nucli que s'esten fins
a sa Pobla, Muro i fins a tots als municipis de la costa nord,
mentre que la resta, els meridionals, estan immersos en
l'òrbita metropolitana de Palma, amb un nucli intermedi
important que s'està constituint a Marratxí el qual, de totes
maneres, es manté dins la influència directíssima de Ciutat.
És absolutament il•lusori pretendre, com sembla que vol el
punt 13 dels criteris, que l'epicentre econòmic dels pobles
confrontants amb Palma estigui a la comarca del Raiguer.
Al nostre parer, el paper d'Inca com el nucli d'interior més
important de l'illa queda molt diluït dins el marc del
Raiguer. La seva influència és ínfima en municipis com
Santa Maria o Marratxí i, en canvi, hauria de ser molt més
present respecte de Llubí o Sineu i altres municipis del Pla,
així com dels municipis que estan al seu nord, externs al Pla
territorial parcial que es proposa. De fet, l'escuarterament
irracional de Mallorca que propicia el Govern perjudica
seriosament la vocació de capital comarcal d'Inca;
equipaments que amb una certa naturalitat li correspondrien,
són sistemàticament denegats, i en part perquè s'ha perdut
la imatge d'un centre lògic a on ubicar un hospital, un
conservatori, un teatre en condicions, etc., dels quals pogués
gaudir tota la seva àrea d'influència. Per altra banda,
municipis com Búger o Mancor no poden caracteritzar-se
com a municipis en declivi industrial. Pensar, com fa el
Govern, que cal subvencionar amb el 70% el
condicionament de camins rurals en zones 5B i només amb
un 30% a Búger, Selva, Mancor, és desconèixer
absolutament les necessitats reals dels pobles de l'interior de
Mallorca. 
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Per tot això arribam a la conclusió que no cal cap pla
territorial parcial del Raiguer. En tot cas seria convenient
esperar les directrius d'ordenació territorial per saber què en
pensa, de la comarcalització de Mallorca, així com lleis
fonamentals per a una estratègia territorial conjunta com la Llei
del Sòl rústic, la qual hauria d'aclarir molt més interrogants del
que es planteja el Projecte de llei que ens ha presentat el
Govern. El PSM denuncia novament -i en això supòs que
coincidirem tots els ponents- l'incompliment de la Llei
d'Ordenació del territori; és una reivindicació que ja ens té
avorrits. Però aquest flagrant incompliment crea greus
disfuncions en totes les planificacions però, sobretot, en els
plans territorials a on la necessitat de directrius es fa més
evident, car aquests s'han de pronunciar sobre la conveniència
de dissenyar o no una comarcalització de l'illa, amb quina
delimitació i amb quin abast. L'abast és molt important: hem de
saber què cal esperar de cada instrument de planificació, per
què l'hem de fer, i procurar que no es produeixi una inflació
innecessària o confusa de normes sobre un mateix territori i una
mateixa matèria. El propi Govern sembla que conscientment o
inconscientment accepta això quan fa una intersecció de plans
territorials; el Pla de Raiguer i el Pla de la serra de Tramuntana
afecten els mateixos territoris, a estones; això només tendria
sentit si l'objectiu general fos diferent: preservar recursos
naturals i patrimonials en el cas de la serra de Tramuntana, una
estratègia d'Objectiu 2 en el cas del Raiguer. Però no és així.
Paradoxalment, l'objectiu general dels dos plans és idèntic, són
les mateixes paraules.

Per al PSM Mallorca és massa petita per dividir-la en
comarques, sobretot en aquests moments de profunda
interrelació de tota l'illa. En tot cas hi hauria d'haver un
plantejament molt més general de l'illa per decidir-ho i, en tot
cas, des del nostre grup consideram, a l'hora de planificar els
equipaments, que és molt important la divisió tradicional dels
partits judicials que es remunta a l'any 1833, és a dir, Palma,
Inca i Manacor; pot funcionar com a una comarcalització base
sobre la qual es poden identificar subzones amb prou
personalitat que constatin la puixança dels municipis costaners,
Sóller i Alcúdia-Pollença, per exemple. Aquesta delimitació
respon a pols d'atracció reals i ens sembla un desencert
abandonar-la alegrement com fa el Govern. De fet, les noves
divisions administratives, fruit de la creació de mancomunitats
de serveis, no han desmantellat encara els fluxos tradicionals;
pensem en el mapa sanitari, el de l'Inem, el dels jutjats, etc., i la
pròpia realitat econòmica: concessionàries de cotxes,
equipaments comercials, de Caixes, equipaments de lleure, etc.
És lògic, perquè, com hem apuntat, les mancomunitats que s'han
creat tan sols pretenien finalitats parcials. Pensam que seria un
error negligir la raó de ser d'aquestes mancomunitats i treure'n
un excés de conseqüències.

Per últim no puc entrar, sobretot per qüestions de temps,
en alguns dels aspectes que presenten els criteris, però ens
agradaria qüestionar els mecanisme d'aprovació de plans
que dissenya la Llei d'Ordenació del Territori; els criteris
només es publiquen al BOPIB, només condicionen el
Govern i després el Govern se'n pot desentendre, de fet se'n
desentén, com ha fet amb altres criteris. Creim que no és
una fórmula adequada com per també sostreure
competències que pertanyen als consells insulars. No
entraré en el contingut, aprofitaré el posicionament, sobretot
respecte del Grup Socialista, per entrar en algun dels
continguts que es proposen, però sí que he de dir que, com
a mínim, els consells insulars han de ser els redactors i els
que han de gestionar aquests plans territorials parcials i, en
tot cas, no només els han de redactar i els han de gestionar,
sinó que n'han de ser els únics responsables. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? 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; només per anunciar el
nostre vot afirmatiu a aquesta resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, més breu en el text, més
ben explicada per part del portaveu i que, en tot cas,
coincideix, en el seu contingut, amb les nostres. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. També serà molt breument per
anunciar el suport del nostre grup a la proposta de resolució
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, un tant lacònica
en el seu contingut, però molt ben i extensament explicada
pel portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista i, per tant,
tendrà el nostre suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula té
la paraula el Sr. Soler.
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EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Serà per expressar el nostre vot en
contra, jo no sé si dir a la proposta de resolució del PSM, sinó
a la hipotètica proposició de llei de divisió de Mallorca en
comarques amb totes les conseqüències administratives
d'aquesta divisió comarcal, amb la creació dels corresponents
consells comarcals i la destrucció del que fins ara havien estat
els partits judicials, és a dir, jo de la intervenció que ha fet el Sr.
Alorda sembla que estam més davant un projecte de llei o una
proposició de llei de comarcalització de Mallorca amb totes les
conseqüències que davant simplement uns criteris per redactar
un pla territorial per a la zona del Raiguer, i creim que s'ha fet
més èmfasi en l'aspecte de la comarcalització que en altra cosa
i pensàvem, en qualque moment, que estàvem davant el debat
d'un projecte de llei de comarcalització de Mallorca. No és el
cas, no estam d'acord amb la proposta del Sr. Alorda. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la defensa de les propostes de
resolució número 3238/97 del Grup Parlamentari Socialista. Per
defensar-les té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
reprovar el Govern per l'incompliment de la Llei d'Ordenació
del territori pel que fa a la presentació de les directrius
d'ordenació del territori, retard del qual ja fa deu anys,
pràcticament, i per l'abús fraudulent de la disposició transitòria
única de la llei que autoritza que, mentre no estiguin aprovades
aquelles directrius d'ordenació del territori -sis mesos donava la
llei del 87- es podia arbitrar un mecanisme excepcional, un
supòsit d'urgència per aprovar uns criteris del Parlament per
redactar uns plans dels continguts a la Llei d'Ordenació del
territori. Jo voldria que aquest reprovament avui, justament
avui, fos qualque cosa més que una rutina parlamentària de
rigor. Avui és un dia que el Parlament tracta de temes
importants en relació a l'ordenació territorial de les nostres illes,
tracta del Pla territorial del Raiguer, el de Menorca, el d'Eivissa
i Formentera, per tant, és un dia que convé fer una reflexió
sobre el que aquest incompliment suposa. Suposa que amb el
Govern del Partit Popular, la nostra autonomia ha tengut en
matèria d'ordenació del territori 14 anys perduts, 14 anys
perduts però no pel que fa a..., no perduts neutralment, no estam
igual que estàvem fa 14 anys sinó molt pitjor degut a la inacció
d'aquest govern. És un gran fracàs que cal posar en el context
d'allò que significava l'esperança de la nostra autonomia en
relació a la nostra pròpia capacitat en una matèria tan sensible
com és l'ordenació del territori. Era un tema cabdal fa 14 anys,
avui hem de saldar aquesta qüestió, no podem fer-ho d'una
manera més suau, com un gran fracàs, un gran fracàs de 14 anys
de govern conservador, una gran responsabilitat envers les
generacions futures, que han d'assumir tots els responsables.

Però el que és pitjor és que l'incompliment de la Llei
d'ordenació del territori també ho és pel que fa a la pròpia
disposició transitòria única, ni tan sols ella, aquesta
disposició excepcional és complida estrictament, només
amb desgana, per complir el tràmit, el Govern remet un
document sense contingut. Són aquests, els documents del
Govern, uns criteris, un marc orientatiu, que assenyalen el
camí d'un futur pla?, resolen, aquests criteris, (...)
alternatives?, apunta solucions als problemes de la
comarca?, limiten res?, assenyalen prioritats?, no, són
únicament un catàleg de qüestions, un índex d'assumptes a
considerar i res més, una relació elaborada amb el criteri
"alerta que no se'ns oblidi res", però no una decisió
estratègica de caràcter territorial. Aquí, en el Parlament,
hem de parlar d'estratègies territorials, no hem d'autoritzar
els índexs dels treballs del Govern. Ja només per això roman
plenament la nostra sol•licitud de retorn dels suposats
criteris al Govern. La disposició transitòria única no es pot
donar per complida amb aquests criteris i el Parlament s'ha
de respectar a ell mateix, com volem que ens respectin els
ciutadans si no ens respectam nosaltres mateixos?, el
Parlament ha de rebutjar aquests criteris, si més no pel fet
que la pròpia disposició transitòria única no està complida
per aquests suposats criteris.

N'hi ha més, i és un tema que s'acaba de tractar ara
mateix, la perillosa dinàmica de la comarcalització que
aquests criteris suposen. D'on surt?, per què i en nom de què
es converteixen en eixos vertebradors del territori
agrupacions suposadament comarcals que només són fruit
de circumstancials mancomunitats, associacions voluntàries
de municipis per (...) conjunta de determinats (...), o
d'artificials agregacions per la consecució de subvencions
europees?, a quin text legal, a quin instrument d'ordenació
territorial o de planejament neix aquest trossejament de
Mallorca en comarques? És més, això no és només un
desbarat, -com deia el Sr. Grosske-, és una il•legalitat, és
una il•legalitat perquè la Llei de règim local només autoritza
la comarcalització en aquells casos on està contemplada a
l'Estatut d'Autonomia. El nostre estatut d'autonomia en
aquest tema és suficientment clar, l'article 5 resa "la
Comunitat Autònoma n'articula l'organització territorial en
illes i en municipis. Les institucions de govern de les illes
són els consells insulars, i les dels municipis, els
ajuntaments", cap referència a altre tipus d'articulació
territorial. D'on surt, idò, aquesta pretensió nova i
escassament, per no dir nul•lament, estatutària de construir
l'organització territorial d'una altra manera? Tendrà relació
tot això amb el fet que en el Consell de Mallorca hi ha una
majoria alternativa i distinta?, ho sospitam, o millor, serem
sincers, ho creim, estam convençuts. Desarticular la
capacitat del Consell de Mallorca és un objectiu d'aquest
govern i la comarcalització que s'està insinuant, que s'està
practicant des de l'ordenació del territori, que aquests
criteris apunten, és un fet suficientment incontestable. 
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És per això que per retornar tot aquest despropòsit territorial
i institucional en el seu cau normal, demanam dues coses. La
primera és, partint de la legalitat, un pla territorial parcial de
Mallorca, és la conclusió lògica per la crítica establerta
anteriorment en relació a la comarcalització. L'Estatut
d'Autonomia exigeix que l'ordenació del territori s'articuli en
illes i en ajuntaments, no hi ha altra articulació possible.
Segona, que d'acord amb la pròpia llei d'ordenació del territori,
l'ordenació del Pla territorial parcial del Raiguer la realitzi el
Consell de Mallorca, que naturalment s'ha d'integrar dins
l'estratègia territorial del conjunt de l'illa, perquè aquests criteris
del Govern obliden una cosa, una cosa que han de tenir
necessàriament. La Llei d'ordenació del territori diu que quan
s'aproven uns criteris, els criteris han de dir qui ha de ser l'òrgan
gestor, l'òrgan executor dels plans territorials i per als casos dels
plans territorials parcials donen dos supòsits, o bé és el Govern
o bé són els consells, els consells corresponents. La llei ho diu
així, a cap punt dels criteris oferts pel Govern ens diu si aquest
pla territorial parcial l'ha de fer el Govern o l'han de fer els
consells, nosaltres proposam el Consell de Mallorca. L'ha de fer
el Consell, perquè els criteris han de dir qui ho ha de fer. A més,
és l'única manera que l'ordenació territorial de Mallorca estigui
normalitzada en relació a les altres illes. Estam segurs que
d'acord amb la doctrina Marí i Calbet, en aquests moments
absent de la sala, o l'han fet absentar-se de la sala perquè no
senti aquestes coses, el Grup Parlamentari Popular, al manco el
Grup Parlamentari Popular pitiús, ha d'aprovar aquesta proposta
de resolució perquè sinó no seria congruent amb les seves
declaracions a la Comissió d'Ordenació del Territori, on el Sr.
Marí i Calbet deia "alerta, el d'Eivissa ho feim els eivissencs i
ningú més hi fica cullerada", ara resultarà que a Eivissa aquest
parlament no es pot pronunciar però a Mallorca sí, seria bastant
incongruent. Per tant, nosaltres esperam del Grup Parlamentari
Popular que sigui sensible als seus propis arguments i atorgui al
Consell de Mallorca la capacitat d'elaborar el Pla territorial
parcial del Raiguer i de Mallorca.

Les propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista,
per acabar, inclouen esmenes d'alguns dels plantejaments del
Govern que resulten incongruents, com és ara, primer, introduir
en els criteris plans no aprovats, com el Pla de pedreres o
carreteres que estan inclosos com criteris i no són normativa
vigent. En positiu, tres aspectes que volem subratllar
especialment, molt breument. Un fa referència al sistema de
transports, ferrocarril, a la potenciació i estudi de la prolongació
fins a Alcúdia; l'autovia, de la qual el Pla ha d'imposar l'enllaç
al polígon industrial i al poble de Lloseta; l'inclusió de
l'aeròdrom de Son Bonet, un gran oblidat dels criteris, que s'ha
d'incloure en el Pla com a sistema aeroportuari; la recuperació
de la titularitat pública de la xarxa de camins històrics, garantir
financerament el manteniment de la xarxa de carreteres i camins
de titularitat municipal. Per altra banda, hi ha una sèrie de
qüestions de caràcter medi ambiental, també absents del
document del Govern, mesures financeres per a la rehabilitació
ambiental i paisatgística dels sòls degradats pels abocadors,
mesures de compensació per als municipis que suporten
activitats (...), contràriament a la pretensió de l'esmena que
presenta el Grup Parlamentari Popular, limitar les possibilitats
edificatòries a les àrees protegides per la LEN, completant les
disposicions de la Llei d'espais naturals amb criteris
proteccionistes, establir la parcel•la mínima, sense excepcions
i sense discussions, absoluta per edificar a zones no protegides
per la Llei d'espais naturals en 14.000 metres, impedir les
construccions a falsos magatzems agrícoles, falses casetes
d'eines, establir determinacions que assegurin les necessitats
d'explotacions agràries i només d'aquestes, creació d'una xarxa
d'albergs per excursionistes lligats a la xarxa de camins públics.
En tercer lloc, propostes del Grup Parlamentari Socialista volem
subratllar la preocupació per una qüestió cabdal en la
vertebració territorial com són els emplaçaments de sòl
industrial, especialment sensible a la zona del Raiguer inclosa
dins els programes europeus lligats a l'objectiu dos, zones en

declivi industrial. Aquesta qüestió és, hauria de ser, una
preocupació fonamental dels governants presents i futurs.
Reclamam la priorització d'aquesta qüestió en la zona que
ens ocupa.

En resum, són propostes crítiques, sí, i també propostes
constructives, però com els bons (...) es poden resumir en
dos, en primer lloc, respecteu la legalitat, l'Estatut
d'Autonomia, el consell i la pròpia llei d'ordenació del
territori; segon, racionalitat, racionalitat en l'ordre i la
manera de fer les coses, racionalitat, en resum, en la
priorització. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el seu portaveu,
el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha moltes propostes de
resolució sobre les quals ja hem manifestat la nostra
coincidència a partir de la pròpia exposició de les nostres.
En qualsevol cas, quan el Grup Parlamentari Socialista entra
en determinacions més concretes sobre el contingut del Pla,
hi ha també qüestions sobre les quals jo crec que podem
manifestar inequívocament la nostra coincidència, n'hi ha
d'altres que, tal volta, les referides sobretot a la xarxa viària
i al tema del ferrocarril, que nosaltres haguéssim aprovat
d'una altra manera, però com que milloren positivament el
text, tendran el nostre suport. Només votarem que no a les
propostes de resolució números 14 i 15, perquè plantegen el
tema dels habitatges familiars aïllades en sòl rústic d'una
manera que nosaltres pensam que no és l'adequada, com
tendrem ocasió de veure en un futur immediat en aquest
parlament i com ja s'ha vist en la presentació de les esmenes
de cada grup a la Llei del sòl rústic, en aquest sentit,
votarem negativament a aquestes propostes, números 14 i
15, presentades pel Grup Parlamentari Socialista. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport a totes
les propostes presentades pel Grup Socialista. És evident que
nosaltres no les hauríem redactades igual, però sí que milloren
el text que prové del Govern i, per tant, tendran el nostre suport.
Per posar algun exemple de discrepància, no coincidim
plenament amb la (...) comarcal que es fa en el punt 4, perquè,
per exemple, no entenem si consideraríem Marratxí com una
àrea metropolitana de Palma o corredor Palma-Alcúdia. En tot
cas, ens reafirmam en la vigència i la potencialitat dels eixos
Palma, Inca, Manacor, amb moltes correccions. Però compartim
plenament la idea d'una ordenació integral i, per tant, votarem
a favor a l'espera de poder discutir el detall quan s'elabori la
norma.

Donam una especial importància a la darrera de les
propostes, la qual encomana l'elaboració del Pla al Consell
Insular. El nostre grup també es pronuncia plenament a favor de
l'insularisme i consideram que, en previsió de l'article 39 de
l'Estatut, tota l'ordenació del territori s'hauria de transferir, en
aquest sentit, als consells insulars. No és el cas, però en la
mesura que ens permet la Llei d'ordenació del territori fer
aquesta delegació als consells insulars, o fer aquesta atribució
als consells insulars, creim que s'ha de fer. Jo no usaré la
contundència d'altres portaveus o d'altres membres d'aquesta
cambra per desqualificar el desconeixement de la realitat a
Mallorca de menorquins i pitiüsos, però consideram que ben
poca cosa han de tenir a dir després d'haver discutit els criteris
respecte a l'aprovació del Pla territorial parcial. Estic convençut
que no sentirem (...) un retret sinó que qui tenguin sentiments
insularistes compartiran plenament amb mi el que acab de dir.
Decidir quina virtualitat, quina potencialitat, quin paper ha de
jugar la comarca del Raiguer, si és que hagués d'existir dins
l'illa de Mallorca, no veim quina necessitat hi ha que s'hagui de
discutir, ni esmenar, ni proposar absolutament res pels membres
de les altres illes. Creim que ja hi ha hagut aquests criteris,
compartim, en aquest sentit, i procuraré no ser tan contundent
com altres portaveus del Partit Popular al respecte, però creim
i confiam que, aquesta vegada, el Partit Popular doni una passa
cap a l'insularisme que ens recordi aquella defensa brandada de
la (...) i no com l'ha abandonat en els darrers temps. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició del nostre
grup en relació a aquestes propostes, bé, evidentment, no
entraré dins les propostes genèriques de devolució o de
totalitat. Sí que m'agradari matisar una mica quin és, -
m'agradaria fer-ho..., que quedàs clarament vist-, quina és
la posició global, unànime del nostre grup respecte a quin ha
de ser el paper dels consells insulars en relació a aquesta
qüestió. El nostre grup pensa, creu i ho defensam, per això
hem ofert una proposta de transacció a Esquerra Unida, i
també la reiteram aquesta vegada al Grup Socialista, una
proposta de transacció en relació al seu darrer punt, creim
que una vegada fixats els criteris per part d'aquesta cambra,
hi ha d'haver una redacció conjunta dels plans, una redacció
conjunta entre el Govern de la Comunitat Autònoma i els
consells insulars corresponents, allà on posa Mallorca, si
posa Eivissa i Formentera, si posa Menorca. Creim que
aquest és el criteri que hauria de ser per tal de dur a terme
l'elaboració d'aquests plans, igual, el mateix tractament a
qualsevol consell insular. És a dir, aquesta mateixa proposta
de transacció que es fa en aquests criteris pel Pla del
Raiguer, es faran també respecte al Pla territorial de
Menorca i al Pla d'Eivissa i Formentera. En conseqüència,
aquesta possibilitat que ha estat rebutjada per part del Sr.
Grosske, la tornam posar a disposició del Grup Parlamentari
Socialista per si creu adient fer una proposta, és a dir,
admetre aquesta transacció en el seu darrer punt.

Qüestions més concretes, dins aquestes propostes que
vostè nomena amb ànim constructiu, o amb esperit
constructiu, per millorar el pla, jo li indicaré les que
votarem a favor, les que tendran el nostre suport. En primer
lloc, la número 8, entenem que en aquest cas quan es
refereix als camins que es pretenen recuperar (...) titularitat
d'àmbit de la Comunitat, és a dir, així com ho vàrem
acceptar ja a la Serra de Tramuntana, creim que aquesta
proposta és acceptable i, en conseqüència, tendrà el nostre
suport.

El punt 9 coincideix, bàsicament, amb una proposta de
resolució que presenta el nostre grup als criteris. És a dir,
tenim en compte el ferrocarril i la seva (...), fins i tot, vostè
va a analitzar la viabilitat de la seva prolongació fins a
Alcúdia. Nosaltres creim que, precisament, en el moment
d'elaborar el Pla, això és una qüestió que s'ha de tenir en
compte i, en aquest sentit, tendrà el suport del nostre grup.

La número 10, també la votarem a favor, matisant que el
tema aeroportuari excedeix de les competències d'aquesta
administració. Ho seria quant a territorial, no quant a
competències (...), en conseqüència, així com està redactat,
ho votarem a favor.

El punt 12 també s'acceptarà, tenint en compte que estam
parlant d'una responsabilitat de quatre administracions,
estatal, autonòmica, insular i municipal. Feta aquesta
matisació, tendrà el suport, el seu punt 12.
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El punt 14, he sentit que algun grup votarà explícitament en
contra, aquest punt que tracta sobre les condicions per edificar
habitatges familiars a les àrees qualificades com ANEI siguin
molt limitadores, el nostre grup donarà suport a aquesta
proposta seva. En conseqüència, podem suposar que anirà
endavant.

La número 16 és del mateix to que la que varen presentar als
criteris per Tramuntana. En aquest cas, es tracta de
determinacions que assegurin que s'impedirà la construcció de
falsos magatzems agrícoles, falses casetes d'eines i altres
abusos. També votarem a favor d'aquesta proposta 16.

La 17, també per coherència amb el que votarem a Serra de
Tramuntana, la votarem a favor.

La 18, mantenem aquesta proposta de transacció rebutjada
per Esquerra Unida. La tornam oferir, en aquest cas, al Grup
Socialista per si la considera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Quetglas, té vostè la paraula
per respondre si accepta o no la transacció.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si és possible jo demanaria un recés
de cinc minuts per poder intentar tractar i consensuar aquesta
transacció, alguna matisació sobre aquesta, si és possible.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per cinc minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, ocupin els seus llocs.
Recomença la sessió. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per dir si
accepta o no la transacció proposada pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Supos que també per replicar,
lògicament.

EL SR. PRESIDENT:

Per replicar..., no hi ha debat de rèplica, si accepta o no la
transacció en el termes plantejats.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La veritat és que els termes plantejats per aquesta
transacció suposen un tractament distint, discriminatori per
al Consell de Mallorca en relació als altres consells. A més,
anunciat explícitament per part del Govern en relació al
desenvolupament dels plans territorials d'unes illes i unes
altres i, per tant, això resulta absolutament inacceptable
atès, sobretot, el clima de ferida que té el consens avui...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

... Pla territorial de Menorca...

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar que no accepta la transacció.

Passam al debat de les resolucions presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo donaré opció a que em puguin
fer el torn de rèplica respecte a la qüestió dels consells
insulars, començant per aquesta qüestió i tractant aquesta
qüestió, per intentar clarificar postures. És a dir, el sentit del
que oferíem amb una proposta de transacció no acceptada és
que pel que pertoca a l'elaboració dels plans es pugui fer
conjuntament pel Consell Insular de Mallorca i el Govern de
la Comunitat, o pel Govern de la Comunitat i el Consell
Insular de Mallorca, amb un conveni aprovat per les dues
administracions allà on determina quin és el paper d'una i
quin és el paper de l'altra. Ho feim mantenint a la vegada el
principi d'horitzontalitat entre els tres consells insulars.
Simplement allà on posa Mallorca, hi posi Menorca, o allà
on posa Menorca, hi posi Eivissa i Formentera. Això és el
plantejament que té el nostre grup en relació a la intervenció
dels consells insulars, en el paper dels consells insulars, en
relació a l'elaboració d'aquests plans. Així de clar, aquesta
és la proposta que hem feta, aquesta és la proposta que
vostès no han acceptat i és la proposta que es farà, des del
nostre punt de vista, en els mateixos termes tant respecte a
Menorca com respecte a Eivissa i Formentera.

Entrant ja en altres qüestions, no reproduiré aquí el que
ja vàrem parlar sobre criteris amples, si el frau de llei, fins
i tot, que es va apuntar per part d'un grup. Nosaltres pensam
i continuam pensant que hi ha dues possibilitats, amb la llei
a la mà, d'entrar en l'ordenació territorial de la nostra
comunitat autònoma, una, anar a les directrius, l'altra, anar
a aquests plans directament. Les dues possibilitats són
lícites, les dues possibilitats són legals, cadascun pot tenir
la seva visió personal, fins i tot particular, de quina
considera millor, si les directrius o altres plans, però, en
qualsevol cas, es dóna, des del nostre punt de vista, la
primera passa endavant no sobre el desplegament legislatiu
sinó passa a l'acció, passa a la fase executiva de l'ordenació
territorial de la nostra comunitat i, en aquest cas,
benvinguda sigui. Tenint en compte que, en moltes
qüestions, esperam a veure com són els plans, que duen els
plans i, fins i tot, esperam també la possibilitat de tenir el
debat promès pel conseller respecte a cadascun dels plans.
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Però, en les intervencions d'avui, quant al Raiguer, jo crec,
-ho dic amb tota sinceritat-, que hem entrat molt poc en
qüestions concretes dels criteris que planteja el Govern sobre el
Raiguer i s'ha entrat més en filosofia de comarcalització. Jo
deia, en relació ala intervenció que havia fet el portaveu del
PSM, que no estam davant un projecte de llei o una proposició
de llei que faci una organització administrativa de Mallorca en
comarques. Crec que com a conseqüència de les hipòtesis
presentades en el seu moment es veia una certa coherència, o
unes certes unitats, en aquest cas parlàvem de Serra de
Tramuntana, (...), la resta de Mallorca, la zona de Palma, etc. En
aquest sentit, hi havia unes possibilitats de treure aquests plans
parcials, que és el que s'ha fet. Ara, pretenir que això suposi una
consagració administrativa com a comarca, nosaltres no ho
entenem així, no ho entenem així ni ho veim així. Creim que
ens movem en un altre àmbit molt distint del que vostè entén.
En aquest sentit, indubtablement, el nostre estatut d'autonomia
no contempla aquesta possibilitat de comarcalització.

És més, jo també crec que pareix que aquí hi ha hagut el
criteri que el Govern ha arribat, s'ha inventat el Raiguer i ha
presentat uns criteris sobre el Raiguer. El Govern ha parlat amb
la mancomunitat del Raiguer, hi ha batlles de tots els colors
polítics. M'agradaria defensar una mica la figura del Raiguer,
perquè a vegades es contraposa el que són aquests partits
judicials, que no varen ser votats en cap referèndum ni varen ser
rebuts per tothom amb el mateix entusiasme. Jo crec que al llarg
d'aquests anys passats, dins Mallorca, s'han estat estructurant
algunes mancomunitats. Així com veig, per exemple, la
mancomunitat del Pla perfectament consolidada i, fins i tot,
amb una voluntat, amb el temps, de convertir-se en una
comarca, el mateix sentit té, i ho manifesten així, representants
de distints grups polítics. Tenen la voluntat d'anar estructurant
el Raiguer com una cosa més que una mancomunitat. La
primera vegada que s'intenta alguna cosa que no sigui Objectiu
2, que sigui amb una proposta d'ordenació del territori, que no
té cap efecte administratiu, no configuram la comarca com
àmbit administratiu concret. La primera vegada que es fa alguna
cosa en aquest sentit diuen que el Raiguer, amb això, no té dret
a existir, és una qüestió artificial. Jo pens que qualsevol aspecte
de comarcalització que es vulgui fer és molt discutible,
comarques perfectes no existeixen, fins i tot algun portaveu
parlava de la conveniència que és necessari que les comarques
tenguin una certa heterogeneïtat, perquè això és el que fa més
arguments a favor de la unitat de la comarca. En qualsevol cas,
nosaltres no pensam que s'entri, en aquest cas, a una
comarcalització administrativa de Mallorca en comarques,
pensam que simplement el Govern ha respectat un criteri d'una
sèrie de municipis que tenen aquest esperit de l'existència
d'aquest pla d'ordenació territorial en comú i l'ha duit endavant.

Passant als punts concrets, el nostre grup, com és lògic,
fa una proposta de resolució única allà on dóna suport
global, integral, als criteris presentats pel Govern. Fa tres
matisacions o tres observacions. Una coincideix amb una
altra presentada pel Grup Parlamentari Socialista, és que
creim que si hi ha una característica a nivell vial, quant a
infraestructura de la zona del Raiguer, si hi ha una
característica que la diferenciï d'altres zones de Mallorca és
l'existència del ferrocarril, del tren. En conseqüència, el
nostre grup fa mencions perquè s'estudiïn les possibilitats de
millora, la potencialització del sistema ferroviari, es doni
alguna passa més i, fins i tot, es tengui en compte la
proposta del PSOE sobre plantejar la possibilitat de dur el
tren fins al port d'Alcúdia. En aquest cas seria un afegit, una
modificació coincident amb la feta per altres grups als
criteris inicialment presentats.

També plantejam un segon punt. En aquest cas que
ningú es pensi que demanam per al Raiguer un tractament
distint quant a superfícies mínimes, si per davall els 14.000
metres, si per damunt els 14.000 metres, no. Una de les
qüestions apuntades per mor de batlles de distints colors
polítics de la zona del Raiguer és que, amb aquestes
qüestions, s'ha de tenir en compte el grau de minifundi que
existeix en aquesta comarca, a la majoria de municipis que
conformen aquesta zona és un fet, des del nostre punt de
vista, inexcusable. En aquest sentit, nosaltres únicament
demanam al Govern que ho tengui en compte i que es pugui
estudiar, que s'analitzin altres propostes, altres formules
com pugui ser fomentar agrupacions, etc., respecte a aquesta
qüestió.

Un altre punt que, des del nostre punt de vista, no és
testimonial sinó que creim que hi ha de ser, perquè pensam
que cada vegada que es parli, un criteri d'aquests, de
l'estructuració sanitària, en aquest cas de la comarca del
Raiguer, hi ha d'haver aquest afegit de tenir especial esment
a l'hospital comarcal d'Inca, perquè ho tenguem tot present,
perquè tots ens recordem i perquè, des del nostre grup,
pensam que és una necessitat ineludible a nivell d'aquesta
zona de Mallorca.

En conseqüència, el nostre grup dóna suport als criteris
presentats pel Govern fent aquestes tres matisacions. Les
postures en relació a les altres propostes estan manifestades,
en conseqüència, el nostre suport serà a favor dels criteris
plantejats. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra Unida? Sr. Grosske, té
vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull expressar que
lògicament no donarem suport a l'expressió d'adhesió, de suport
global que es fa als criteris del Pla territorial parcial per part del
Grup Parlamentari Popular; que no donarem suport a aquesta
pietosa resolució d'estudi de la possibilitat de millorar el sistema
ferroviari, perquè en el context que això es dóna, i en el context
en el qual es proposa, que és el de fer un traçat d'autopista que
vagi des de Palma fins a Alcúdia és simplement una formulació
pietosa mancada de contingut. No es pot alhora potenciar una
xarxa d'autopistes sense cap tipus de dubte i a la vegada per
quedar bé davant la galeria dir que s'estudiarà la possibilitat de
potenciar el sistema ferroviari.

Després, respecte del tema dels usos residencials en sòl no
urbanitzable, la veritat és que no només votarem que no, sinó
que votarem que no d'una manera extraordinàriament
preocupada, perquè lògicament tenir en compte la situació
especial de minifundi existent a la comarca del Raiguer sembla
que vol indicar criteris encara més permissius que els que fins
ara ha manifestat el Govern, sostingut pel Partit Popular, per
exemple en la Llei del sòl rústic. És a dir que en aquest àmbit
territorial encara veurem més excepcions, encara veurem més
atencions a les circumstàncies especials, que en definitiva
sempre es tradueixen en el mateix, que és una major pressió
urbanística i un major ús residencial del sòl rústic, en definitiva
una perversió d'aquesta figura, que és el sòl rústic, mitjançant
una utilització que no li és pròpia en absolut, que és l'ús de
caràcter residencial.

I quant al darrer dels criteris de modificació que es
proposen, que hi ha una referència a l'hospital comarcal d'Inca,
Esquerra Unida li donarà suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i atesa la invitació al
debat, en primer lloc volem dir que trobam un escarni que la
participació dels consells insulars que se'ns ofereixi sigui a
través d'un conveni, ajornant per tant les decisions posteriors.
Creim que no és la manera, dient que si no hi ha entesa el
Govern serà el que es quedarà el cent per cent de la redacció.
Creim que un conveni i una participació es pot fer sempre,
malgrat el Govern es quedi avui tota la redacció dels plans. És
una possibilitat d'escoltar i tenir en compte allò que digui el
Consell Insular, que no importa ho digui cap criteri, el que es
demanava era un plus.

Respecte del primer punt, entrant ja en les propostes de
resolució del Partit Popular, al que no podem donar suport
de cap manera és també a aquest cofoisme respecte que els
criteris són els millors del món, per l'interès que puguin
tenir per al Pla territorial parcial del Raiguer; perquè ja
deim, i afegim, i insistim, que no és una unitat adequada per
fer plantejaments de caràcter comarcal, no ja perquè sigui
una comarca, -que en realitat és el que hauria de pretendre
aquest pla en alguna mesura, perquè si no, no té sentit- sinó
perquè no és una unitat per fer reflexions fins i tot de
caràcter d'equipaments. El Govern confon una
mancomunitat de serveis, que té uns objectius, i és que als
domicilis particulars de cadascun dels ciutadans hi arribin
uns determinats serveis: subministrament d'aigua, recollida
de fems, o serveis que es puguin ubicar en cadascun dels
ajuntaments, serveis personals de caràcter professional,
d'advocats, d'arquitectes, etcètera, amb el que és el
desplaçament dels ciutadans cap a equipaments exteriors al
municipi de caràcter comarcal, li digui el que li vulga dir,
diguem-ne comarcal. Aquest plantejament no és el propi
d'una mancomunitat de serveis. I em sap greu, em permetré
algun element de caràcter localista: Aquest plantejament del
Raiguer és molt perjudicial per a la ciutat d'Inca, perquè tot
allò que estigui dins l'entorn de Palma, tanmateix, no podrà
participar d'aquesta vocació de capitalitat comarcal, de
centre d'equipaments. Crec que l'hospital mateix, al qual
donarem suport en aquesta moció, com a mínim en aquest
esment que en farà ara amb els criteris esmenats, és ben clar
que no és un hospital per al Raiguer. L'hospital d'Inca no és
perquè hi vagin els ciutadans de Marratxí ni de Santa Maria.
Hi aniran molts de ciutadans externs al PTP del Raiguer,
molts, teòricament, perquè són realment els que estan
cridats d'alguna manera a tenir un diàleg amb la comarca. 

Creim que té una gran virtualitat i una gran potència la
divisió de l'any 1833 dels partits judicials, perquè respon a
nuclis existents. El Sr. Javier de Burgos, com a mínim, sí
que va reconèixer en gran mesura dins la divisió fins i tot
provincial uns centres importants com a pols d'atracció i es
va fer amb els partits judicials. Va ser una feina, entenem
nosaltres, ben feta, que es pot modificar, que es pot canviar,
que evidentment la franja costanera té en aquests moments
una potència que s'ha de reconèixer, però que creim que té
moltes més virtualitats de les que desconeix el Govern.

Respecte de l'hospital d'Inca, tan sols vull dir, per
acabar, que és trist que el màxim que puga fer el Govern és
que es faci un especial esment a uns criteris o a un pla
territorial, quan el que hauria de fer és ja estar en
funcionament, i el Govern governa a Palma, governa a
Madrid i governa a Inca. Confiam de veure'l implementat
aviat, aquesta previsió de l'any 1987 d'un hospital a la ciutat
d'Inca.

Donarem també suport a les noves línies de tren. Creim
que també és important un increment de la freqüència i de
l'horari, de millorar en tot allò que sigui necessari i
convenient el servei ferroviari. No ens atrevim a parlar de
xarxa, per no fer rialles, però allò que tenim que sia
potenciat i que sia millorat i ampliat.
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No redundaré gaire en els arguments dels altres grups sobre
no donar suport a l'esmena al criteri 19, si és que s'admet la
votació separada, nosaltres no donarem suport al punt del criteri
19, perquè ens temem que aquesta idea de contemplar el
minifundisme no sia precisament, com apuntava el Sr. Soler per
establir mesures d'agrupacions, sinó que pot partir de la
premissa, o si més no, aquesta és la nostra sospita, que com més
parcel•lat estigui un territori, més se'l pot urbanitzar; i nosaltres,
com que no participam d'aquesta idea, que creim que és la que
hi ha davall aquesta posició del Govern, o en aquest cas del
Grup Parlamentari Popular a l'hora de fer aquesta proposta de
resolució, no li donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Avui aquest plenari té una gran
virtualitat. Ha esclatat, està esclatant, i m'atrevesc a augurar que
esclatarà encara més, amb tota la seva evidència, la manca de
criteri, la manca d'un projecte d'ordenació territorial per a les
Illes Balears per part del Grup Parlamentari del PP i per part del
Govern. No saben què han de fer amb els consells insulars, no
saben com han de tractar els consells insulars, i la vertadera
resposta que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li demanaria que es posicioni... Crid l'atenció
al diputat Sr. Pons per la falta de respecte tant als diputats com
a aquesta presidència. Jo li demanaria que es posicionés amb els
criteris. Per fer aquest plantejament vostès han tingut
l'oportunitat quan han fet el plantejament dels seus criteris
d'àmbit global. N'hi ha d'altres que es veuran, però quan és
fixació de posició, vostè ho sap, és en torn a les propostes que
li presenten els altres grups, no a la filosofia general d'uns
criteris, als quals vostè té dret, com ha tingut abans, a dir quina
era la seva visió, quan era el torn dels seus posicionaments en
torn a les propostes que vostè presentava. En torn a les altres ha
de dir si accepta o no, i argumentar per què. Continuï.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, simplement m'estic posicionant respecte...

EL SR. PRESIDENT:

No estic en debat, simplement li deman que vostè es
posicioni.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Em continuaré posicionant en relació a les propostes de
resolució del Grup Parlamentari del PP, insistint i afirmant
que no existeix un model territorial. Això és el que
destil•len les propostes del Grup Parlamentari Popular. I no
s'atreveixen a donar resposta al que ells voldrien contestar:
Qui volen que facin aquests plans territorials parcials? I a
ells els agradaria contestar una cosa: El d'Eivissa el Consell
d'Eivissa, el de Menorca el Consell de Menorca, i el de
Mallorca el Govern. Això és que els agradaria contestar i no
s'atreveixen a dir-ho cara alta. Això és el que volen, en el
fons. Per què? Perquè el Consell Insular de Mallorca, no el
dominen; i ja està. Això és la realitat, i com que no
s'atreveixen a donar aquesta contesta, surten els subterfugis.

Miri, la disposició transitòria única de la Llei
d'ordenació del territori diu que si raons d'urgència
aconsellaven (...) etcètera; els criteris generals a què a mig
termini s'hagi d'acomodar, seran aprovats pel Parlament,
així com quina institució elaborarà aquest pla. Això, els
criteris del Govern ni els del Grup Parlamentari Popular no
ho proposen. Quina institució ha d'elaborar aquest pla?
Nosaltres deim que el Consell de Mallorca; vostès ofereixen
un conveni que el Sr. Reus aquí ens deia "no, el de
Menorca, Menorca; el d'Eivissa, Eivissa; el de Mallorca, el
Govern". Si ho ha dit. Per tant, aquesta posada en evidència
absoluta de la manca de model territorial, jo crec que avui
queda de manifest, i queda clar davant l'opinió pública. El
Sr. Soler diu "no pretenem crear una entitat administrativa
distinta", però no és ver, els criteris del Govern, criteri 9,
Inca capçalera de comarca. S'està creant una comarca, i
s'està dient quina és la capçalera d'aquesta comarca, i això
està prohibit per l'Estatut d'Autonomia, Sr. Soler; està
prohibit per la Llei de règim local, que diu que la
comarcalització només estarà permesa quan l'Estatut
d'Autonomia ho aprovi, i l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears no parla de comarques; diu que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s'articula territorialment en
illes i municipis. Les comarques estan explícitament
excloses.

Per tant, aquesta creació d'una entitat administrativa, a
la qual a més es dóna missions de coordinació entre
distintes administracions, estam creant un ens administratiu
nou, amb una capacitat administrativa nova no contemplada
per l'Estatut d'Autonomia. Per què s'està trossejant
Mallorca?, per què s'està comarcalitzant Mallorca? Només
té una resposta política, Sr. Soler, no té una resposta tècnica,
no té una resposta territorial, no té altra resposta que no
controlen el Consell de Mallorca, i això és la realitat.



3182 DIARI DE SESSIONS / Núm. 78 / Fascicle 1 / 20 de maig del 1997

En relació amb les propostes de resolució concretes, no
votarem, per les raons ja exposades per altres grups, ni la
primera ni la tercera, si és que hi ha votació separada. La
tercera, per les raons que és temible la redacció que diu que la
permissibilitat en matèria d'edificació d'habitatges en sòl rústic
es farà tenint en compte l'especial situació de minifundi que
existeix a la comarca del Raiguer -això constitueix una
vertadera amenaça- i tampoc, lògicament, la primera, que fa
referència al suport als criteris generals. Votarem, en canvi, a
favor aquella que fa referència al criteri 8, sobre el ferrocarril,
atès que a més el Grup Parlamentari Popular votarà la nostra,
que és una mica més rotunda en relació amb el ferrocarril, i la
quarta en relació a l'hospital d'Inca. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Soler, per què em demana la paraula?

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President, d'acord amb l'article 73, crec que puc demanar
un torn per contradiccions, i si em permet li diré per què: Crec
que algunes intervencions no s'han limitat a fixar posició, sinó
que han reobert qüestions, i fins i tot algun portaveu m'ha
atribuït intencionalitat distinta en les meves paraules, no ja de
debat, sinó d'atribuir intencions.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula per un temps d'un minut, però cenyit a
les contradiccions.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Jo entenc, Sr. President, que en primer lloc ha comès una
contradicció el Sr. Grosske quan em diu que en relació a la
proposta de modificació que plantejam en relació al criteri 19
és per carregar-nos altres mesures de limitació de parcel•la
mínima en sòl rústic. No és la intenció, simplement el que
demanam és el que jo he dit, que s'analitzi la qüestió del
minifundi, i com a conseqüència es puguin estudiar qüestions
relacionades amb l'agrupació. Això és una possibilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Soler, jo li deman que concreti les contradiccions. Si hi
ha hagut una interpretació d'intencionalitat, basta que vostè (...)
que no era açò que deia.

EL SR. SOLER I CLADERA:

L'altra contradicció concreta, Sr. President, si em deixa
parlar, era en relació al tema dels consells insulars. Jo repetesc
una vegada més que la postura del nostre grup parlamentari és
la mateixa en relació als tres consells, i aquesta intencionalitat
que ens atribueix el Sr. Quetglas, de dir "a Mallorca ho volen
d'una manera, a Menorca ho volen de l'altra, i a Eivissa i
Formentera ho volen de l'altra", el nostre grup no és això el que
vol, vol el mateix tractament en aquest sentit, la mateixa manera
de fer-se les coses, tant a Mallorca, com a Menorca, com a
Eivissa i Formentera. Això són, des del meu punt de vista les
dues contradiccions que hi ha hagut...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. SOLER I CLADERA:

En conseqüència, li agraesc aquest torn, gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les propostes de resolució, i es
farà la votació segons el registre d'entrada.

 Les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular. Votarem primer el que constituiria el
primer punt, que tindria tres apartats, que és "El Parlament
de les Illes Balears dóna el seu suport pel que fa als criteris
generals per a l'elaboració del Pla territorial parcial del
Raiguer", després els apartats que faran referència a
modificació de criteris. Sr. Quetglas, és així que ho
demanaven? Sr. Soler? Sr. Sampol? Sr. Grosske? Sr.
Pascual? Moltes gràcies.

Votam, idò, el primer punt, i únic. Després votarem els
apartats d'aquest primer punt.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt de les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Popular, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, 26; cap abstenció. Queda
aprovat el punt número 1.

Votarem separadament els apartats. Apartat a)

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 56; en contra, 3. 1 abstenció. Queda
aprovat el primer apartat.

Segon apartat.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra, es volen posar drets, per favor?

Abstencions?
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Vots a favor, 31; 26 en contra; cap abstenció. Queda aprovat
el segon apartat.

Darrer apartat.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

En contra? Abstencions?

Queda aprovat per unanimitat.

Votarem les propostes de resolució presentades per Esquerra
Unida. Volen votació separada, o la podem fer conjuntament?
Es fa la votació conjunta de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

I votarem les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Haurem de fer votació per separat, i en
primer lloc podríem votar les propostes número 8, 9, 10, 12, 14,
16 i 17. Després hi ha les propostes per part d'Esquerra Unida,
a la qual la 14 i la 15 volia votació per separat, però atès que hi
ha la incorporació de la votació també separada de la 14, vostè
podrà practicar el mateix vot.

Votarem, idò, les propostes de resolució 8, 9, 10, 12, 16 i 17.
Deixarem la 14 i la 15 per després.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista 8, 9, 10, 12, 16 i 17, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra? Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

Passam a la votació de les propostes de resolució 14 i 15.

Proposta de resolució número 14. 

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

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 52; 4 en contra; cap abstenció. Queda
aprovada la proposta de resolució número 14.

Proposta de resolució número 15.

Vots a favor, es volen posar drets? Poden seure, gràcies

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

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 34; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta número 15.

I passam a votar les propostes de resolució 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 11, 13 i 18.

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

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

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

I per tant, un cop conclosa la votació, queden aprovats
els criteris per a l'elaboració del Pla territorial parcial del
Raiguer, amb la incorporació de totes les propostes de
resolució aprovades en aquest plenari.

II.2) Debat de les propostes de resolució derivdes del
debat dels criteris generals per a la redacció del Pla
territorial parcial de l'illa de Menorca.

I passam a debatre les propostes dels criteris generals per
a la redacció del Pla territorial parcial de l'illa de Menorca.
Té la paraula en primer lloc el portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, Sr. Portella.

(Remor de veus)
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Demanaria per favor, fer esment que no estam en un recés,
sinó que estam en debat, i que per tant es guardi silenci per
donar lloc a la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
Quan es va produir el canvi de règim, per passar d'una dictadura
a un sistema de democràcia representativa, ens vàrem trobar tots
amb un país per fer. Si fins llavors la frontera que separava
dreta i esquerra estava feta d'essencialitats, democràcia,
llibertats, sobirania; després d'aquest esdeveniment tots en
vàrem haver de situar en realitats més tangibles. En tots aquests
anys, 20 anys, les grans diferències entre dreta i esquerra es
manifesten en el món de la mateixa manera: democràcia,
llibertat, sobirania, estat de benestar, interessos generals davant
interessos particulars, interessos públics davant interessos
privats, defensa dels drets socials davant defensa de la
competència salvatge en un mercat desregularitzat.

A Menorca durant aquests anys potser la principal línia de
confrontació entre dreta i esquerra, i posin-li vostès les
matisacions que vulguin, ha estat la concepció diferent de la
relació que s'estableix entre la persona i el medi. En torn a l'ús
i abús del territori, en torn a l'especulació sobre el territori, en
torn a la inversió especulativa sobre la terra i la natura, s'han
vist els conflictes més importants. En tots aquests anys el Partit
Popular, abans Aliança Popular, després Coalició Popular, s'ha
situat a un costat. A Menorca arribàvem a l'any 1975 al final de
la primera fase d'implantació d'una activitat econòmica basada
en l'explotació del territori i del medi natural. La crisi
econòmica d'aquells anys va frenar un creixement que semblava
imparable. Les particularitats menorquines, no únicament la
força que llavors encara tenien sectors econòmics secundaris,
sinó també la voluntat manifesta de la població de no convertir
la nostra illa en una segona Eivissa, en una segona Mallorca,
havia aconseguit returar una ofensiva perillosa. Estàvem llavors
orgullosos d'aquesta peculiaritat, d'aquesta excepcionalitat que
era Menorca. Açò no obstant, els anys 80 varen ser d'una
expansió dels negocis especulatius basats en la venda de
territori, no en la promoció d'un turisme respectuós amb el
medi. Aquesta expansió va desbaratar recursos, va trencar amb
el model menorquí de l'equilibri sectorial, va potenciar
l'arribada d'un turisme de masses i la colonització de (...) i molts
d'àmbits fins llavors propis, va promoure que es desviassin
capitals de la indústria cap a l'especulació immobiliària, va
crear, amb la permissivitat de governs municipals de tot color,
colònies urbanes il•legals al camp, edificacions furtives arreu,
sobreexplotació de recursos d'aigua, etcètera, el liberalisme
aplicat al territori.

A mesura que passen els anys, els espais tradicionalment
públics han estat reprivatitzats, l'accés dels menorquins a la
natura s'ha vist prohibit, censurat, limitat i comercialitzat.
En tot aquest procés cada part té el seu grau de
responsabilitat. Arribàvem a la crisi econòmica dels
principis dels anys 90 sense haver après la lliçó i en una
situació de risc que encara persisteix. Les societats humanes
estam sotmeses a cicles de producció i de reproducció.
Aquesta dinàmica econòmica vista en un territori diminut
com Menorca, que forma part geogràficament dels territoris
europeus susceptibles de ser explotats, marca la possibilitat
de sobreviure a aquest cicle. La viabilitat del model
econòmic menorquí dependrà que els polítics, les
institucions, ens adonem que els mecanismes de producció-
reproducció se situen en un context de recursos finits. En
conseqüència, qualsevol política intel•ligent i raonable, tant
de dretes com d'esquerres, hauria de comprendre que no es
poden prendre decisions pensant en el curt termini, en les
dades anuals del nostre producte interior brut, com si la
millora de la qualitat de vida tingués alguna cosa a veure
amb les taxes de creixement.

A principis dels anys 90 una sèrie de científics
menorquins, emparats a l'Institut Menorquí d'Estudis, varen
iniciar el procediment per a la declaració de Menorca com
a reserva de biosfera. Políticament aquest fet es va
desenvolupar en temps del primer govern del Partit Popular
en el Consell Insular de Menorca. La declaració, sense base
jurídica, és un compromís formal d'apostar pel
desenvolupament sostenible, per prioritzar polítiques
conservacionistes. Durant aquests anys, des d'Esquerra de
Menorca, hem denunciat que la declaració s'ha quedat en el
discurs, i no en decisions concretes de salvaguarda del
territori. Fets positius, que n'hi ha hagut, com la solució del
compostatge per a residus, com el sistema de depuració
d'aigües brutes, s'inicien anteriorment a la declaració. Amb
la reserva reiteren estudis i documents, pressuposts
milionaris dedicats a la teoria, i poca pràctica. Arran de la
declaració, una part de la dreta, o del centre-dreta, com es
vulgui, es va fent pràctica en un llenguatge conservacionista
que no es correspon amb les decisions polítiques que es
prenen a moltes institucions, però com que amb tantes
coses, el que importa és l'embolic el llenguatge, al darrera
ja no queda res.

La posició del Partit Popular en la discussió dels criteris
del Pla territorial parcial per a l'illa de Menorca ha estat, per
primera vegada en tots aquest anys que ho hem pogut veure,
d'un tarannà de compromís amb la declaració de reserva de
biosfera. Ho hem de celebrar. Hem d'estar contents d'aquest
primer pas positiu que ha fet possible la redacció d'uns
criteris que situen Menorca en la senda del
desenvolupament sostenible i en la construcció d'un model
menorquí de desenvolupament i de relació amb el territori,
que pot tenir viabilitat futura. N'hem d'estar contents.
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Fa uns dies, quan el Grup Popular en el Parlament es
plantejava què faria en aquest debat, en el debat d'aquests
criteris en el Parlament, un diputat menorquí del Grup Popular
demanava com es possible que Esquerra Unida hagués aprovat
aquests criteris en el Consell Insular de Menorca, ¿com és
possible que aprovéssiu aquests criteris des d'Esquerra Unida?
S'ha d'estar d'acord amb aquests criteris, ¿no renunciau a massa
coses? Açò em va dir un diputat del Grup Popular. Potser a
vegades és mal d'entendre que les persones, els col•lectius,
siguem capaços de renunciar per afavorir acords globals.

Fa uns mesos, i em sap greu que el president d'aquesta
comunitat no ens acompanyi en aquests moments, en una
entrevista que feien al president Jaume Matas a Ràdio Popular
de Menorca, a Ciutadella, amb motiu d'una visita, escoltava els
afanys del president per presentar Esquerra Unida com una
força política destructiva, res no va dir de les gairebé cent
iniciatives que duim presentades en dos anys en el Parlament ni
de les cinc-centes esmenes per a millora de lleis que també
duim presentades a projectes de llei en aquest parlament. La
idea del Partit Popular, llavors del president Jaume Matas, és
presentar Esquerra Unida com una força destructiva. Quinze
minuts, de mitja hora, va dedicar a açò,a presentar Esquerra
Unida com una força destructiva. Per sort, a les comunitats
insulars la gent es fia més d'allò que fem que d'allò que diem, i
amb la signatura de l'acord, amb el sí als criteris, amb la
renúncia a presentar en el Parlament les esmenes que encara
havíem mantingut en el plenari del Consell Insular de Menorca,
Esquerra Unida, crec, ha fet un exercici de política constructiva,
no desenvolupista, però sí constructiva, de responsabilitat, no ho
hem fet per desdir el Sr. Jaume Matas, no ho hem fet per açò,
ho hem fet perquè hem considerat essencial que la redacció d'un
instrument de planificació tan important com és el Pla territorial
parcial es plantejàs en el marc de l'acord, en el marc de l'acord
i del compromís, i Esquerra Unida ha defensat i defensarà
aquest acord i compromís, i si per a açò fa falta renunciar a
elements importants del nostre ideari polític, hi renunciam,
perquè afavorim l'acord i el compromís.

El Consell Insular de Menorca va aprovar els criteris que
han de regir la redacció del Pla territorial per a l'illa de
Menorca. A l'hora d'emetre un vot afirmatiu al document, hi
vam coincidir, el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer
Espanyol i Esquerra de Menorca, i encara que amb un vot
diferent, estam segurs que en el fons també vam coincidir amb
el Partit Socialista de Menorca, a l'hora d'aquesta unanimitat. és
lògic que hi hagi persones que es demanin per què la comissió
executiva, el consell polític d'Esquerra Unida-Esquerra de
Menorca va decidir donar un sí a uns criteris que no són aquells
que nosaltres proposaríem. Sembla difícil que forces polítiques
tan diverses, que abasten tot l'arc ideològic, ens hàgim posat
d'acord. Per a aquest sí, hi van influir una sèrie de raons que
vam considerar suficients, i que s'han de dir: La primera,
l'exercici de la responsabilitat política, que significa acceptar les
regles del joc, les regles, que són els criteris, el joc seriós serà
la redacció del Pla territorial parcial; en segon lloc, la valoració
positiva de tots aquells aspectes que durant la discussió dels
criteris s'havien millorat, amb un avanç en els treballs per
harmonitzar persona i territori, desenvolupament i recursos, que
no s'havia donat fins llavors mai abans; en tercer lloc, la
necessitat que aquests criteris continuïn amb el seu procés,
avalats amb el màxim suport possible, que els immunitzi davant
les pressions que hauran de superar fins l'aprovació definitiva;
en quart lloc, la possibilitat que la solució les qüestions més
controvertides es doni finalment en el procés de redacció del Pla
territorial parcial, perquè deixava aquesta porta oberta a un
debat més profund de qüestions de més difícil consens, i en
cinquè lloc, el compromís de tots els partits perquè fos el
Consell Insular de Menorca qui impulsàs, regís, controlàs la
redacció del Pla territorial, per a un exercici de sobirania
política, tan escàs en aquest temps. Així també van opinar fa
dos mesos el Sr. Cristòfol Triay, el Sr. Alejandro Pax, el Sr.

Antoni Juaneda, el Sr. Simó Gornés, la Sra. Carlota
Alberola, el Sr. Manuel Jaén Palacios i el Sr. Avel•lí
Casasnovas, que van votar que sí a aquests criteris en el
Consell Insular de Menorca, e fa dos mesos. Així també va
opinar el Govern balear quan presentà els criteris al
Parlament, sense modificar-ne ni un punt ni una coma. Així
va opinar el conseller Sr. Bartomeu Reus a la comissió de fa
quinze dies, quan hi expressà la seva felicitat davant aquest
consens, només li faltava donar quatre besades als reunits.

És tan estrany que es trobin punts d'acord en temes de
tanta transcendència que a Menorca es va celebrar aquest
acord amb sinceritat per part de tots els mitjans de
comunicació. Sabem que encara queden alguns anys fins
que el Pla territorial parcial sigui aprovat. La seva magnitud
és tan gran i complexa, la seva importància estratègica és
prou transcendent com perquè córrer no ens faci caure en
errors. És cert que tot comença amb més de deu anys de
retard, a l'espera que el Govern balear aprovi unes directrius
territorial d'ordenació, que encara estan en fase d'hipòtesi
d'escenaris. Per açò convé que valorem com cal la decisió
del Consell Insular de Menorca quant a prendre la iniciativa
en aquesta qüestió, i que el Parlament de les Illes Balears
amb la unanimitat que aquest cas es mereix, doni suport a
aquesta iniciativa i mantinguem la paraula donada fins ara.

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

EL SR. PRESIDENT:

Grups que hi vulguin intervenir? Té vostè la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. És
prou clar que donarem suport a la proposta de resolució
presentada per Esquerra Unida. A posta, és exactament
igual, és clònica, a les que hem presentat des del PSM, a les
que hem presentat des del PSM, i és que, en aquesta qüestió,
tots els grups hi hauríem d'estar d'acord, almenys açò és el
que es va pactar a Menorca.
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Els motius en què basam el nostre suport són fàcilment
explicables. La proposta del Govern, perquè no hem d'oblidar
que és del Govern de la Comunitat Autònoma, que Esquerra
Unida demana mantenir, és fruit del consens, de l'acord, no sols
de les forces polítiques, sinó també dels vuit alcaldes de l'illa.

Què ha succeït, idò, perquè fracassi, perquè es demostri
ineficaç l'intent més important, a nivell de Menorca, de
consensuar una política conflictiva, com és la d'ordenació
territorial? La clau la va donar una cadena de televisió d'àmbit
insular a Mallorca dimarts passat. Un alt membre del PP,
concretament el president del PP de l'illa de Menorca hi
reconeixia que el canvi d'actitud del PP responia, obeïa, a
pressions de grups empresarials, així, a pressions de grups
empresarials, i simptomàticament, aquesta cadena de televisió
hi afegia, com a recordatori, flaixos, imatges, d'un cop d'estat
semblant a aquest, protagonitzat per personatges semblants, on
un altre president derrocat feia igualment referència a pressions
de grups empresarials, entre les motivacions de la seva
destitució, en una clara demostració que quan una força política
està a les ordres, al servei de grups d'interessos, res no l'atura,
ni el respecte als propis companys, a l'hora de defensar aquests
interessos. A posta, valoram positivament la proposta que
presenta Esquerra Unida de mantenir els criteris tal com han
arribat a aquesta cambra.

Mirin, senyores i senyors diputats, una doble trama
d'interessos i forces han incidit en aquest afaire. La batalla
interna del PP per col•locar els partidaris d'un dels corrents que
fins ara semblava el perdedor, i que en aquesta batalla ha
demostrat tenir més força que la que imaginava el sector
oficialista, i el servei, l'obediència deguda, a la dreta econòmica
més reaccionària, que des del primer dia van anunciar una
actitud de guerra viva, sense treva, contra els criteris, com l'han
declarada també, aquesta guerra, a allò que significa la
declaració de Menorca Reserva de la biosfera, una declaració
que pretenen, i ho estan aconseguint gràcies al suport del PP,
deixar buida de contingut.

En aquest sentit, donarem suport a la seva proposta de
resolució, perquè tenim molt clar, Sr. Portella, que avui és la
nostra obligació defensar, i crec que és una de les primeres
vegades que haurà succeït en aquesta cambra, la proposta del
Govern tal com ha arribat a aquesta cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup Socialista.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Encara que la proposta del Partit
Socialista també és semblant o pareguda, redactada de
manera conjunta entre els tres portaveus de l'oposició,
volem sortir també en aquest torn, quan ha presentat i ha
defensat la seva argumentació Esquerra Unida, per donar-hi
tot el suport del Partit Socialista, donar suport a una
argumentació que defensa el consens polític, que defensa els
acords institucionals i que defensa poders polítics forts front
a les pressions de sectors econòmics, pressions
econòmiques i pressions internes del Partit Popular, dels
sectors més durs del Partit Popular. Front a açò, front a
aquesta cessió davant les pressions, el grup de govern del
consell insular ha cedit i ha prioritzat davant els acords
polítics i institucionals. Evidentment, hem de donar suport
a un acord del consell insular, a un acord institucional, i per
tant, demanarem també que es mantengui intacte el text
remès pel Govern, per un govern que sí ha tingut el respecte
institucional que el consell insular es mereixia, respecte que
no han tingut els propis membres del Partit Popular, inclòs
el president del Partit Popular a Menorca, respecte de la
institució, allà on governa amb majoria absoluta, i açò,
evidentment, és greu.

Per tant, donarem suport a aquesta resolució del grup
d'Esquerra de Menorca, d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara, si hi vol intervenir el Grup
Popular, té la paraula.

 EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir el Grup Parlamentari
Popular no donarà suport a aquesta proposta de resolució
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. El Grup
Parlamentari Popular únicament se cenyirà al punt de l'ordre
del dia, no com altres portaveus, que s'han dedicat a contar
les pel•lícules que els ha vengut bé.

Quant a les referències que ha fet el Sr. Portella, quant
que era el text que vostè ha presentat, respectam l'acord que
es va prendre al consell insular, i aquest acord aquí es
millora, i, a vostè, açò, no li ve de nou, perquè el propi
president en aquell moment del Consell Insular de Menorca
així ho va anunciar, per activa i per passiva.

No compartim, evidentment, les seves paraules
grandiloqüents ni les seves disquisicions filosòfiques i
ideològiques i tota l'evolució interessada que ha fet, en
veure de forma unilateral la visió que a vostè li convenia del
que ha estat la política els darrers anys a l'illa de Menorca.

Per tant, per tot açò que vostè ha presentat aquí per
escrit, la seva proposta, i pels arguments, que en absolut ens
han convençut, no hi donarem suport. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el seu portaveu, el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Quan a
finals de l'any 1996, el president del Consell Insular de Menorca
iniciava una sèrie de reunions, primerament amb els vuit
alcaldes de l'illa i després amb totes les forces parlamentàries
per tal de consensuar un document de proposta de criteris del
Pla territorial parcial de l'illa de Menorca, ningú no podia
sospitar que la ingent tasca d'aproximació de postures que la via
del diàleg que s'encetava havia d'acabar tan malament com
finalment ha acabat. Per`és ben cert que l'ombra del poder és
allargada, i així com avui el fantasma d'un president derrotat i
humiliat pels seus propis companys sobrevola el debat d'aquesta
cambra, a Menorca, mentre les forces polítiques cercaven punts
de confluència i acord, l'ombra del poder real es projectava ja
amenaçadora sobre l'intent negociador, era la gran oportunitat,
el moment de demostrar que tots els discursos sobre aquesta
realitat intangible que és la declaració de Menorca Reserva de
la biosfera podia traduir-se en polítiques reals, en actuacions
efectives, en propostes que demostrassin que la filosofia de la
sostenibilitat era quelcom més que un discurs ple de paraules
buides, que es podia projectar una política econòmica tendent
a aconseguir el desenvolupament socioeconòmic compatible
amb la defensa del medi ambient. Varen ser unes setmanes, uns
mesos, intensíssims. Els vuit alcaldes i el president del consell,
en un primer moment, i després els portaveus dels grups polítics
presents en aquella institució, reunits en una espècie de concili,
s'esforçaven a dissenyar els criteris d'un instrument d'ordenació
territorial que marcaria el futur d'aquestes polítiques a nivell
insular, sense sospitar que a l'hora s'iniciaven les primeres
maniobres d'un cop d'estat que malmetria tot l'esforç que uns i
altes estaven disposats a fer per tal que el document de criteris
fos acceptable per totes les parts. Així, mentre semblava
triomfar l'esperit de l'aggiornamento, mentre portaveus dels
grups PP, PSOE, Esquerra Unida i PSM i els vuit alcaldes
consensuaven un 90% del contingut de criteris, el diputat
conegut popularment com el cardenal i els seus deixebles
s'apressuraven a dissenyar l'estratègia de la involució, una
estratègia que, finalment, es demostraria reeixida i que acabaria
dinamitant la via del consens, l'opció del diàleg, la cultura de
l'acord.

I mirin per on, senyores i senyors diputats, avui es produeix
en aquest parlament la paradoxa que mentre tres grups de
l'oposició, presentant sengles propostes de resolució, donen
suport explícit a la proposta dels criteris del PTP de Menorca,
presentada pel Govern del PP, és precisament el govern del
Grup Parlamentari del PP, a qui suposadament el PP hi dóna
suport, qui li esmena la plana i presenta, com vostès saben, 45
propostes de resolució que modifiquen, que esmenen el
contingut de la proposta que s'ha remès a aquesta cambra. Si no
fos, senyores i senyors diputats, perquè aquestes cariàtides que
sostenen la sala de plens ja estan curades d'espant, ja han sentit,
i hi han assistit, altres igualment tristes cerimònies de la
confusió, on també triomfava el valor de la traïció per damunt
del de la lleialtat, m'imagin que avui sentirien vergonya,
sentirien com els trontollen les cames, perplexes davant tot
aquest allau d'incoherències.

¿Com és possible, en efecte, que el PSM presentem una
proposta, com ja ho han pogut sentir, defensa el
manteniment de la redacció dels criteris que el Govern ens
ha remès, quan, com veurem a continuació, el PP proposa
corregir-la en la seva part més substancial? Ho hauríem de
demanar al cardenal, segurament que sols ell coneix tots el
racons de la confabulació que ha dut a aquesta situació
paradoxal, i senyores i senyors diputats, podem creure que
no ens referim a Richelieu precisament, el cardenal que ha
ordit la trama que ha dut a aquesta situació gens usual, que
l'oposició defensem el document del Govern davant els
atacs del PP, se sembla molt més a Ratzinger, que, com
vostès saben, és qui presideix el (...) de la Sagrada
Congregació de la Fe, la qual, abans, quan no era necessari
disfressar la realitat amb paraules fines, era coneguda com
Sant Ofici o santa Inquisició. A posta, he volgut fer la
comparació, una actitud més pròpia d'actituds inquisitorials
que de funcionament democràtic allò que ens ha dut a
presentar la proposta de resolució que defensam. Mirin,
senyores i senyors diputats, al PSM no li entusiasmen els
criteris que finalment es varen aprovar pel consell insular,
però som conscients que representen -representaven,
hauríem de dir- el màxim nivell d'acord possible. A posta,
el PSM, que es va abstenir en la votació del ple del consell
insular, va deixar molt clar des del principi que, tot i no ser
nostres els criteris, els assumiríem i defensaríem quan el
Govern, per una banda, els acceptés també, i després quan
el Parlament els tractés de manera que s'aprovessin de
manera íntegra. Així el PSM renunciava a defensar el seu
model de criteris i posava per damunt el principi que s'havia
de respectar l'acord del ple del consell insular, un acord, no
em cansaré de repetir-ho, involucrava la totalitat de les
forces polítiques insulars i la totalitat dels alcaldes.

Hi han coses, senyores i senyors diputats, que em
mantenen sumit en la perplexitat, perquè ningú no ha gosat
a explicar-les encara. Qui varen assistir a la comissió
parlamentària en què el conseller Sr. Reus va presentar els
criteris que debatem recordaran les seves paraules, es va
confessar, el Sr. Conseller, sorprès pel document que es
presentava i per les manifestacions de suport de tots els
grups sobre el seu contingut. Record molt bé les seves
paraules, va dir: "Òjalà tots els documents de criteris
arribessin al Parlament amb aquest nivell d'acord, fruit del
pacte, del consens entre totes les forces polítiques", i jo em
deman què pensarà el Sr. Reus en aquest moment. Jo el
voldria desafiar que surti a aquesta tribuna i ens ho expliqui,
que ens expliqui què en pensa el govern d'una proposta que,
sorgida del Consell Insular de Menorca, va ser respectada al
cent per cent pel Consell de Govern i que ara serà, molt
possiblement, mutilada, si no s'aproven les propostes de
resolució que presenta el PP i els grups de l'oposició, i en
canvi, s'admeten les que presenten els seus correligionaris.
Jo voldria convidar, ho repetesc, el Sr. Conseller que ens
conti què li va explicar el president del Consell Insular de
Menorca, defensor i coautor dels criteris, per quin motiu el
Govern li va fer cas i els va assumir en la seva totalitat i
com s'explica ara el canvi d'actitud, el cop d'estat, la
asonada, el cuartelazo, o hauríem de dir "cardenalazo", que
s'ha produït a l'entremig de la tramitació d'aquest document,
perquè jo no m'explic com és possible que fa unes setmanes
el conseller exposés la tramitació dels criteris del PTP a
Menorca com a exemple del que s'ha de fer i que avui qui
més qui manco posi cara de poker per amagar la vergonya
que, n'estic segur, els ha produït tot allò que ha succeït. Pot
estar segur, Sr. Conseller, que la meva convidada es fa des
del respecte que em mereix vostè i les seves actituds
sinceres que el caracteritzen, per açò el convit que hi pugi,
conscient, açò sí, que és una invitació una mica enverinada,
perquè, què ens pot dir, apart de confirmar-nos el que ja
sospitam?, ¿ens parlarà de la soledat del president del
consell insular, que es troba, en aquesta qüestió, amb l'únic
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suport dels grups de l'oposició?, ¿ens explicarà que a partir d'ara
el Govern ja no tindrà el president de la primera institució
menorquina com a interlocutor i que, davant les seves proposes,
hauran de consultar primerament el parer del príncep de
l'Església, el cardenal Ratzinger, el capello cardenalici del qual
cobreix el vertader cervell que dissenyà les polítiques..., que
dissenyarà a partir d'ara les polítiques del consell insular
menorquí? No, ja sé, Sr. Reus, que no sortirà a la palestra, però
han de reconèixer que, com a mínim, seria una mostra de
coherència per part del Govern, alguns membres del qual, en el
seu vessant de diputats, votaran les correccions que ells
mateixos van aprovar en la reunió del Consell de Govern de dia
7 de març passat. Esquizofrènia política, esquizofrènia política,
desdoblament de personalitat, la mateixa que demostraran els
diputats menorquins del PP, que varen votar en el consell
insular uns acords, dels quals ara semblen renegar.

Per cert, i al Sr. Marí i Calbet i als seus pitiüsos diputats, és
necessari recordar-los el contingut del seu discurs de l'altre dia
en el decurs d'uan comissió parlamentària sobre, i ho repetiré
textualment, el necessari respecte d'aquesta cambra cap a les
decisions dels consells insulars? Idò, mir, Sr. Marí i Calbet, i
companyia, en aquest moment estic en condicions de demanar-
li coherència. La posició de la majoria del Consell Insular de
Menorca és ben clara, quatre consellers del PSOE, un
d'Esquerra Unida i aquest diputat que els parla, a més del
president del consell insular, Sr. Triay i Humbert, estam a favor
del manteniment dels criteris tal com es varen consensuar a la
institució menorquina, uns ho demostren, ho demostram, amb
les propostes de resolució que hem presentat, l'altre, el president
Triay, ho demostra amb el calvari que està passant i que el
convertirà en el primer president sense autoritat d'un consell
insular; som set, idò, Sr. Marí i Calbet, som set, hi representam
la majoria del consell insular, en conseqüència, li deman
respectuosament, amb coherència amb la seva petició, que es
respectin els acords que es prenen a cada illa, que s'abstengui de
votar, vostè i els seus, vostè i els seus, la pinya que formen els
diputats pitiüsos i que tantes vegades ens ha admirat, la pinya
que formen els diputats pitiüsos, i l'hi deman respectuosament,
amb coherència amb la seva petició que els acords de cada illa
s'han de respectar.

I vull cridar també de forma especial la diputada originària
del PP i avui membre del Grup Mixt perquè actuï de manera
coherent. El cop d'estat intern que la va conduir a la seva
ubicació actual té una gran semblança amb el que s'ha
perpetrat a Menorca, vostè va voler ser coherent, pensi i
veurà que ara hauria de mantenir la mateixa coherència i
votar la proposta de resolució que presentam, i evidentment,
en contra de les que presenta el sector dur, més reaccionari,
del seu exgrup. Si ho pensa un poc, veurà que els autors, o
almenys els inductors del cop d'estat, són els mateixos.

I acab, Sr. President, sols advertir que ningú no
s'atreveixi a parlar, com ja ha fet algun membre del PP
menorquí, de pressions popular o de resultat de la pressió
popular per justificar el canvi d'actitud del PP. És cert que
alguns ciutadans i algunes entitats menorquines s'han
manifestat a favor i en contra dels criteris del PTP aprovats
pel consell insular, però és que, sospitosament, el PP sols ha
fet cas de les manifestacions dels aristòcrates, del ciutadà
marquès, del ciutadà baró, del ciutadà comte, del ciutadà
duc, del ciutadà terratinent, que, en defensa dels interessos
populars, manté tancats amb pany i clau els accessos a les
platges, perquè els altres ciutadans no hi puguin accedir, si
no és pagant el seu impost revolucionari.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Orfila, per favor.

EL SR. ORFILA I PONS:

Acaba immediatament.

Aquells que mantenen tancat l'accés del Camí de Cavalls
i es resisteixen que sigui públic. Han escoltat únicament
aquells que volen construir un hotel nou a cada lloc de
Menorca i així ho han reclamat sense cap embut, cara alta,
i proclamen als quatre vents que tot açò de la Reserva de la
biosfera no és res més que un invent que no servirà per res.

I acab, Sr. President, vint segons. Des del PSM, tot i
considerar que els criteris del PTP no són els nostres,
reclamam el respecte d'aquesta cambra cap a la proposta
que va sorgir de l'acord entre el consell i la totalitat dels
alcaldes de l'illa de Menorca, va ser aprovada pel Ple del
Consell Insular de Menorca sense cap vota en contra, que,
presentada i defensada pel president del Consell Insular de
Menorca, va ser assumida pel Govern de la Comunitat
Autònoma, sense cap dissentiment públic, almanco,
mostrada com a model pel representant del Govern a la
Comissió d'Ordenació Territorial, i que avui hauria, en
coherència, de ser aprovada per la unanimitat d'aquesta
cambra. Els demanam açò, coherència. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, per fixar la posició...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només he de dir que el Grup
d'Esquerra unida donarà suport a la proposta de resolució que ha
presentat i defensat el Sr. Ramon Orfila. en tot cas, direm al Sr.
ramon Orfila que sempre sortirem guanyant en una cosa, que la
feina que hem fet durant aquests mesos, la feina que hem fet i
amb aquesta unanimitat dels grups que presentam una proposta
de resolució semblant, tenim un punt de partida per a un
projecte bo per a Menorca, el qual també inclourà gent que en
aquest moment hi estava i que s'ha vist desdita, i durà el Grup
Popular o  part del Partit Popular, com vostè ha manifestat, a
posicions dures i servils a l'aristocràica i a d'altres poders
menorquins, els durà allà on es mereixen, que és a una
depuradora d'aigües terciàries.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Barceló, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a tot el contingut, no
només a la resolució, sinó al contingut del discurs que ha
realitzat aquí el diputat del PSM, i bàsicament perquè hi creim
i perquè respectam els acords i la política de consens. Açò són
fets concrets i reals, no són pel•lícules. les coses són així que es
voten els acords en el consell insulars, es fa una feina per fer i
redactar un document. Hi ha uns acord amb els batles, hi ha un
acord ample, majoritari a Menorca, i a partir d'aquí hem de
defensar aquest dret que tenim els menorquins a poder plantejar
d'una manera global perquè el futur no només és exclusiu d'un
grup polític, sinó de tots, i per tant, hem de treballar des
d'aquest acord polític que avui l'esquerra hem demostrat que
som capaços de fer, cosa que el Partit Popular ha estat totalment
incapaç de fer. Per l'acord polític, pel consens, per una pràctica
política per a la qual el Partit Popular avui demostra que està
totalment incapacitat, per tant, per tots aquest motius, hi
donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, he seguit amb atenció la
seva divertida intervenció, plena d'al•lusions, no sabíem ben bé
cap a qui es dirigien, supòs que qualque dia ens les aclarirà.

Una de les paraules que vostè ha emprat i que tal vegada
cal ressaltar és paradoxa, paradoxa que un membre d'aqesut
tant proclamant consens a Menorca, un membre que no hi
va dur part, com és vostè, que s'hi va abstenir, perquè vostè,
a Menorca, no s'h va mullar, i ho hem de tenir ben clar,
vostè a Menorca es va abstenir, ni sí ni no, sinó tot el
contrari, ara ve, després, a discutir si amb un tràmit
parlamentari es pot millorar el text o no. Realment, és vostè
coratjós. I és coratjós perquè avui he vist que li quedava
altre argument que les cariàtides, només li ha quedat
abraçar-se a les cariàtides per defensar els seus arguments,
ni una sola resposta en positiu, ni una sola argumentació
sense tractar de menysprear l'adversari polític. Ha parlat
d'esquizofrènai, ha parlat d'uan sèrie de coses que jo no sé
exactament a què es refereixen, però que vostè tal vegada
qualque dia ens podrà explicar.

Per acabar, Sr. Orfila, he de dir que, per tot açò,
evidentment, no donarem suport a la seva proposta de
resolució. I per acabar, com deia, desconeixia que dins el
nostre grup parlamentari hi hagués algun membre de l'alta
jerarquia eclesiàstica, com pot ser un cardenal, però miri
què li dic, ens estimam més, en cas que hi sigui, si es
confirma que hi ha un cardenal, que sigui un cardenal, que
no un escolanet de sagristia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a les propostes de resolució presentades pel grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. El
Grup Socialista dóna suport als criteris que el Govern de la
Comunitat Autònoma, el Govern del Partit Popular, ha
remès a aquest parlament per a la seva aprovació. Donam
suport als criteris que el Govern presenta avui aquí perquè
són exactament els mateixos criteris elaborats i aprovats a
Menorca. Agrair al Govern, i així li volem fer a saber, el
respecte institucional, respecte al Consell Insular de
Menorca, que no ha modificat ni una coma, ni un punt del
text aprovat pel Consell Insular de Menorca, aquest respecte
institucional que no té el Partit Popular evidentment, avui
aquí, l'hem d'agrair. Uns criteris que així ens permetien,
sense ser tocats pel Govern, que des de Menorca
assumíssim les responsabilitats que implica l'elaboració d'un
pla territorial, llargament reivindicat, llargament esperat, i
que condiciona el futur de Menorca, un futur que, ja ho
hem dit, no pertany a cap grup polític, pertany als
menorquins, i tampoc no pertany a cap grup de pressió
econòmica. 
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Aquests criteris, no tocats ni modificats pel Govern tenen el
nostre suport, primer, perquè són fruit de la feina i de l'acord
polític i institucional a Menorca, estan fets a partir de la feina
i de l'acord dels batles de Menorca, de tots els batles de
Menorca, de tots els colors polítics existents, i són fruit de la
feina i de l'acord de tots els partits polítics presents al Consell
Insular de Menorca, perquè tots els partits polítics, tots, fins i tot
el PSM, varen presentar i treballaren perquè la redacció
d'aquests criteris fos pròpia, fos prou clara. Estan redactats, per
tant, amb la voluntat i amb l'esforç de tots, de batles i de partits
i, a més, es van aprovar al plenari del Consell Insular de
Menorca, aprovats per plenari del Consell Insular de Menorca,
el mes de febrer, tan just fa quatre mesos, amb els vots
afirmatius de tots els diputats del Partit Popular que són
consellers al Consell Insular de Menorca, van votar que sí fa
quatre mesos, fins i tot el president del Partit Popular de
Menorca, va votar que sí fa quatre mesos, i avui es giren la
camisa.

Donam suport a aquests criteris, en segon lloc, perquè són
fruit d'un compromís social important de les institucions amb
els ciutadans a Menorca, la declaració de Menorca reserva de la
biosfera, compromís que implica que tota actuació vagi lligada,
primer, a un consens polític i social i, en segon lloc, vagi lligada
als principis del desenvolupament sostenible continguts al
famós tom V del programa bàsic d'actuacions de la reserva de
la biosfera, un treball encarregat, pagat pel Partit Popular, pel
Consell Insular, i que, d'alguna manera, era l'inici d'un treball de
consens, cosa que també han tirat avui per terra.

Explicades aquestes dues qüestions, aquestes dues qüestions
que pel seu propi pes, de sentit comú, obliguen a dir sí als
criteris sense més esmenes, lamentam que sigui necessari,
encara avui, explicar a alguns nousvinguts a la política, fer-los
la reflexió pedagògica, intentarem, del que implica al treball
dels polítics la coherència, el respecte institucional i el valor
dels acords. Tres qüestions imprescindibles per mantenir la
dignitat política, per mantenir la credibilitat política en aquesta
feina. Motius que, en darrer terme, sempre han de justificar les
votacions i que avui, com a mínim, justifiquen les votacions
dels grups de l'oposició. 

Som coherents, el Grup Socialista és coherent perquè des del
partit, des del mateix partit, vam participar en la redacció
d'aquests criteris, és la nostra feina, hi vam participar a partir
del que crèiem i del projecte polític propi, com introduíem els
elements necessaris per poder treballar en un futur en aquest pla
territorial. Vam debatre, vam introduir esmenes i a partir d'aquí
estam contents de la feina feta, clar que sí, hem fet la nostra
aportació. Però, és clar, per ser coherents i, per tant, si hem
aportat i se'ns ha aprovat i hi hem participat, hem de votar que
sí, per ser coherents fa falta, evidentment, creure en alguna
cosa, tenir un projecte polític, tenir un munt de propostes per
creure i defensar, perquè si, de fet, no tenim programa polític,
difícilment podem defensar un projecte, i després passa el que
passa, passa que el portaveu del Partit Popular, que seia en les
negociacions i que avui seu aquí, que seia allà, com que no
sabien ni què volíem ni què discutíem, va votar a favor i avui
votarà en contra. Passa per no tenir projecte polític, però,
evidentment, la coherència, aquesta coherència de participar en
alguna cosa, tenir un projecte que respongui al que tu vols, s'ha
de demanar als polítics i s'ha de demanar, senyors del Partit
Popular, si són coherents vostès, com és possible presentar
després de quatre mesos d'haver aprovat un acord,
al•legacions?; com és possible que esmenin, al cap de quatre
mesos, una proposta d'acord votada amb els seus vots a favor?;
on és el problema per vostès avui justificar que es desdiuen de
l'acord de fa quatre mesos, votat per les mateixes persones?; què
ha fet possible que acceptessin pressions externes i internes,
internes del sectors més durs del Partit Popular, externes dels
sectors econòmics de Menorca, què ha fet possible que vostès
acceptessin pressions que modifiquin avui i presentin propostes

de resolució per modificar els criteris aprovats?; què passa?;
per què ha passat açò? Per debilitat política i per incapacitat
política, i és així, i els dos motius, la incapacitat política que
tenen, que han tingut, i la debilitat política que tenen, han
fet que prevalguin, com sempre, dins el Partit Popular, els
interessos personals enfront dels interessos generals, la
institució es debilita davant les pressions dels interessos
particulars dels mateixos membres del Consell Insular de
Menorca del Partit Popular, que cedeixen a les pressions del
poder, intern i extern, i els casos són sagnants. 

El cas del president del Partit Popular de Menorca és
sagnant, que una persona que estigués en contra de presentar
esmenes a aquests criteris, després de dos dies, abans de
perdre la presidència del Partit Popular a Menorca cedeixi
davant les pressions del sector més dur crític del Partit
Popular, i venen la moto, i s'estimen més aguantar la cadira
de la presidència del Partit Popular abans que mantenir la
coherència i el suport que deu al president del seu mateix
partit, del Consell Insular. Aquesta és la debilitat, la
debilitat de la direcció política que no sap què vol, i per tant
és incapaç de negociar i fa que vota a una institució uns
acords, i al cap de quatre mesos els desdiu. Però no és
l'únic, tenim un assessor d'Agricultura que és conseller del
Consell Insular de Menorca, que és assessor del Govern de
la Comunitat Autònoma, que teòricament sap més
d'agricultura que qualsevol, que vota que sí a aquests criteris
del pla territorial i al cap de quatre mesos, diu, no va arribar
a quatre mesos, que per defensar el sector agrícola, s'ho ha
pensat bé, que retira el que va dir i que ara defensarà el
sector agrícola presentam esmenes. Aquests són els
assessors que té el Govern, que badaven quan van aprovar
al plenari aquests criteris, perquè resulta que després són
contraproduents per al sector agrícola, açò són assessors?,
per no dir el que cobra cada mes per fer aquesta feina
d'assessor i alhora bada i crea els conflictes que avui tenim.
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Però no només són problemes de coherència, de no saber el
que volen, de no saber què persegueixen, què pretenen
aconseguir, quin projecte de futur tenen per a Menorca i, per
tant, açò els fa dèbils a l'hora de defensar postures, i els fa
dèbils perquè els interessos seus, polítics i personals, se
sobreposen totalment al que són els interessos als acords
institucionals. Però també vostès no treballen per al respecte
institucional. Des del Partit Socialista volem fer feina perquè,
i així ho hem manifestat i així continuarem treballant, perquè el
Consell Insular de Menorca es consolidi  com a ens de govern
de Menorca, com a màxima expressió de la voluntat política del
poble de Menorca, el Partit Popular avui, els consellers de
Menorca estan totalment incapacitats per tornar a obrir la boca
dient que defensen els interessos de Menorca, quan ells no
respecten un acord del plenari del Consell Insular de Menorca,
del qual formen part, vertaderament estan totalment incapacitats
per dir que estan a favor que el Consell Insular de Menorca
sigui un ens de govern a Menorca, totalment incapacitats, per
què?, perquè han desacreditat el Consell Insular de Menorca de
dalt a baix, començant per la Presidència, la Presidència, que va
acordar amb batles i partits polítics un text, vostès el
modifiquen, vostès voten en contra d'un acord del mateix
consell insular, del desacrediten, el desautoritzen i
vertaderament no podran tornar a obrir la boca respecte al que
és el consell insular per al Partit Popular. Aquí es demostra:
mosso de manament, mosso de manament als interessos de
cadascú, i per açò aquí tenim aquesta olla de grills, que encara
hem hagut d'esperar mitja hora per començar el plenari perquè
encara no sabien què havien de fer. Açò és el Partit Popular
avui. I el respecte institucional és el darrer que importa, les
institucions, si els seus interessos són clars, aquí no hi ha res
que valgui, ara, evidentment, com a mínim, no tornin a dir ni
se'ls ocorri, que els consells insulars són els pilars fonamentals
de ..., no existeix, per a vostès l'únic que compta sempre són els
seus propis interessos personals i polítics.

I què hem de dir del tercer concepte, el valor dels acords?
Per fer acords és necessari tenir autoritats i saber què es vol
acordar, dues qüestions que evidentment no figuren als màxims
dirigents avui del Partit Popular a Menorca ni, perquè l'han
desqualificat, al president del Consell Insular de Menorca. Una
política d'acords, avui, no serà possible si no es corregeix
l'origen o el defecte que avui fa que presentin esmenes a un
acord fet, no és possible que ens justifiquin que les esmenes
seves milloren el text, perquè si fos açò possible, si açò
vertaderament s'ho haguessin imaginat, per què no els van
pactar amb nosaltres?, per què no els pactaren amb l'oposició?,
perquè no ho feren?, perquè senzillament no volien l'acord, no
volen el consens, van absolutament a la seva, a la seva i a la
seva. La política d'acord, la política de consens ni tan sols en
qüestions institucionals, desqualificant el president del Consell
Insulars, desqualificant la mateixa institució, aquests són els
resultats de tenir un partit amb problemes i de traslladar els
problemes del Partit Popular a les institucions. Desqualifiquen
les institucions pels problemes interns i per la incapacitat de
direcció política de fer front a aquests problemes interns. El pla
territorial és l'excusa, els problemes són els problemes interns
que fan i impossibiliten un normal desenvolupament de la feina
de govern que han de fer les institucions i vostès l'estan
boicotejant perquè són incapaços de saber què volen, on ho
volen, d'arribar a acords i de saber qui mana. A partir d'aquí,
evidentment, es farà molt difícil que qualsevol altra oportunitat
de desenvolupament institucional sigui possible i vertaderament
ho lamentam. I per açò encara avui demanam que retirin les
esmenes que han presentat, que les retirin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears? Sr. Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per gentilesa esperaré que la Sra.
Diputada pugui ser al seu escó, per respondre.

Així, ja puc dir que donarem suport a la resolució que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista, perquè estam
fonamentalment d'acord amb aquesta, no podria ser d'altra
manera, perquè la varen fer conjuntament els tres grups, i
d'altra banda, també, estam d'acord amb la intervenció que
ha fet la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, i que es
van apuntant idees, raonaments per als quals feim el debat
que feim ara, el problema és que al Partit Popular de
Menorca tots volen ser cardenals i hem hagut de fer escolà
al president del Consell Insular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És evident, Sra. Barceló, que
també donarem suport a la seva proposta de resolució,
perquè hi estam d'acord, estam d'acord amb el seu contingut
per coherència amb tot el que he defensat en la meva
intervenció anterior i perquè, Sra. Barceló, ho he de dir molt
sincerament, m'estim molt més haver-me d'abraçar a les
Cariàtides que abraçar-me a qui no ha tingut cap empatx,
cap dubte a deixar tot sol el president d'una institució, de la
nostra institució primera de Menorca, del Consell Insular de
Menorca, l'han desautoritzat i no han dubtar a trair la seva
paraula quan aquest l'havia jugada forta en favor d'aquesta
via del consens. Pot creure'm, Sra. Barceló, no em sap cap
greu ser escolà de la cerimònia de l'acord i del consens,
m'ho estim més que actuar com a príncep de l'Església en la
cerimònia de la confusió que ha dut a terme segons qui. Per
tant, escolà de la via de l'acord, escolà de la via del consens,
del respecte cap a l'autonomia del Consell Insular que avui
ha malmès la capacitat de presentar propostes que han estat
respectades per part del Govern, però no per part del Grup
Popular en aquesta cambra, i aquí el Grup Parlamentari del
PP esmena avui la plana.
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Per tant, Sra. Barceló, mai no serem escolans d'amèn dels
grups econòmics que han pressionat segons qui perquè defensés
certs interessos, i açò és el que s'està jugant avui aquí, cap més
justificació té l'actitud que demostra un grup parlamentari molt
concret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició del Grup
Parlamentari Popular, tampoc no donarem suport a la proposta
del Grup Socialista, perquè és idèntica a les dues anteriors que
hem debatut, i dir que evidentment no li donarem suport per una
sèrie de raons que de forma molt resumida volem abordar. 

La primera és que evidentment el Grup Parlamentari Popular
dóna suport als criteris presentats pel Govern, evidentment que
els dóns suport, i fins i tot va més enllà i els millora en el tràmit
parlamentari, que suposam que açò és una cosa legítima des del
moment que figura a la legislació vigent, supòs que els diputats
de Menorca tenim dret a emparar-nos a l'Estatut d'Autonomia
i al Reglament d'aquesta cambra, per fer la nostra feina i per
defensar millor els interessos de la nostra illa, supòs que tenim
aquest dret, que vostè no ens el pot furtar en cap dels casos,
encara que alguna vegada li sàpiga prou greu.

He de dir que pocs comentaris faré sobre la seva intervenció
perquè crec que ha estat una intervenció molt pobre i
demagògia en abundància, s'ha dedicat a passar llista a una sèrie
de diputats del Partit Popular i a posar en dubte una sèrie de
coses perquè no hi havia altra cosa a fer, vostè ha vingut aquí
avui sense un programa que explicàs actuacions en aquesta
proposta de resolució, no sabia què havia de dir i per açò s'ha
dedicat a recrear-se, a fer aquest tipus d'espectacle que crec que
és poc convenients dins l'àmbit d'aquesta cambra. Per tot açò,
no li donarem suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les
propostes de resolució presentades ...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Crec que açò és entrar perfectament
en debat, no?, perquè ha entrat a qualificar o no la intervenció
i no el contingut, per tant ...

EL SR. PRESIDENT:

Igual que he fet amb el portaveu del Grup Parlamentari
Popular anteriorment, té vostè la paraula per al•lusions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En aquest moment nosaltres
havíem de defensar que donàvem suport a uns criteris i així
està plantejat. A partir d'aquí no admetem en absolut que
se'ns assenyali que no hem presentat un programa, nosaltres
ja hem fet la nostra feina, el Grup Socialista ha fet el debat
dels criteris a Menorca, abans de l'aprovació del plenari del
Consell Insular de Menorca d'aquests criteris, i el grup del
Partit Popular de consellers haguessin pogut fer exactament
el mateix, fer aquesta feina conjuntament amb els altres
grups polítics de Menorca, introduir allà les esmenes i a
partir d'aquí consensuar-les amb tothom. Açò és el fet greu,
que un acord del Consell Insular on hi havia participat el
mateix Partit Popular, tenia aquesta possibilitat de millora
del text inicial, i ho havien d'haver fet a Menorca, per
respecte institucional, per coherència política i perquè és
allà on s'havia de debatre i on hi havia la voluntat que es
fessin les coses. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les propostes de resolució,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Andreu Avel•lí i Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular passa a fer la
defensa d'una sèrie de propostes de resolució a rel dels
criteris del Pla territorial parcial de l'illa de Menorca que,
sens dubte, han de millorar la redacció que es va fer el seu
dia al Consell Insular de Menorca, amb la qual estàrem tots
d'acord, Consell Insular de Menorca, per cert, que ens
mereix el mateix respecte que la institució on estam avui,
tan respectable és el Consell Insular de Menorca com el no
detreure debats públics a aquesta cambra, perquè tots els
diputats en puguin fer el seguiment i també els mitjans de
comunicació i l'opinió pública, és igual de respectable, tota
la resta són vuit i nous i cartes que no lliguen.
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En referència a aquests criteris que avui es duen a aprovació
per part del Govern, dir que hem cregut convenient introduir-hi
una sèrie de propostes de resolució que no impliquen en cap cas
una ruptura de la política de preservació del medi natural que
fins al dia d'avui ha dut el Partit Popular a l'illa de Menorca i
així ho fa des que governa, des de l'any 91, en cap moment, a
pesar que qualcú de manera maliciosa ho vol fer veure, no hi ha
un atac a la defensa del medi natural, no hi ha un atac a la
defensa de la natura ni a l'entorn en conjunt perquè creim que
aquest és un dels millors actius de futur que té la nostra illa, que
l'hem de preservar i l'hem de millorar amb tot el que sigui
possible, com també creim igual de legítim defensar des
d'aquesta tribuna que la nostra illa vol un creixement sostenible
i açò vol dir que en cap cas no hem de deixar de banda
l'enfortiment de la nostra economia i de tots els sectors que s'hi
impliquen, i no ho deim empegueïts, ho deim orgullosos i ho
continuarem defensant avui i en les pròximes vegades que
tinguem ocasió en qualsevol dels llocs on sigui necessari.

Entrant ja a aquestes propostes de resolució, ja que el temps
és curt, dir que algunes, com veuran les senyores i els senyors
diputats, es defensen amb els seus propis termes, i de les altres,
en podem fer una breu explicació. Un cas de defensa amb els
seus propis termes és la proposta 1, que és la de substituir les
sigles per la denominació correcta del Pla.

Passam a una altra proposta de resolució, seria la 2, on s'ha
fet un canvi lògic, més d'ordre tècnic que polític, com la
majoria, on només es preveia la redacció d'uns plans especials
i aquí hem de dir que tant poden ser plans especials, com plans
d'ordenació del medi natural, com altres instruments, per tant
molt més lògic serà deixaré en instruments d'ordenació del
territori, i així queda obert a qualsevol d'aquests instruments
possibles que es desenvolupin bé a través de la Llei estatal del
sòl o bé a través de la Llei d'ordenació territorial de l'àmbit de
la Comunitat Autònoma.

Fent referència a la proposta de resolució 4, se suprimeix,
quan diu "en el cas del regadiu s'inclourà la identificació, la
limitació i la superfície dels (...) regats, sistema de reg utilitzat,
sistemes de conreu, percentatges, superfícies dedicades a cada
conreus i dotacions utilitzades", i se suprimeix perquè creim que
en uns criteris no s'ha d'ajustar açò d'aquesta forma perquè
impediria que hi hagués una rotació de cultius que en tot cas
creim que és beneficiosa per al medi natural i enriqueix el
mateix sòl, per tant fixar açò en uns criteris creim que no és
convenient i, en tot cas, si el mateix pla territorial ha de fixar
algun paràmetre per delimitar algunes d'aquestes realitzacions
a l'hora de dur a terme el reg de les finques, es podrà fer, però
no en aquests moments que entenem que seria coartar una
activitat important als llocs de Menorca.

La proposta de resolució 5, se suprimeix el darrer tros, que
diu que "s'evitarà especialment la modificació dels marges", els
marges de vegades tant per a la neteja com per a d'altres
qüestions, pateixen alguna breu modificació, i no és preocupant
aquesta supressió, perquè vostè sap que tot açò és regulat a la
Llei d'espais naturals, a la Llei 1/91, per tant, creim que tampoc
els criteris aquí no han de donar aquesta limitació excessiva.

També som partidaris que s'estudiï, no que es faci, que
s'estudiï la construcció de petits envasaments a l'illa de Menorca
per dipositar l'aigua de pluja o l'aigua que transcorri a través de
venes que donin a la superfície.

Quant a la proposta 6, aquí creim que queda molt millor
redactat el criteri una vegada estudiat a fons, quant deim que
s'elaborarà un pla insular de l'activitat extractiva, si deim
que s'elaborarà un pla insular de l'activitat extractiva, serà
el mateix pla insular el que durà totes les determinacions, el
que no podem fer, creim és dir que es farà un pla insular i
dir ja com ha de ser ja aquest pla insular, el moment del pla
insular, hi haurà el debat corresponent i es tindran en
compte les aportacions que es creguin positives.

Quant a la proposta 7 també dir que fa referència a
l'anterior i, per tant, quedaria suprimida, perquè queda
englobada en l'anterior.

A la 8 també propugnam la supressió del darrer tros, la
darrera frase, quan diu que "caldrà distingir entre dos tipus
de sòl forestal, l'explotable des del punt de vista llenyater i
es considerat com a protecció del medi natural". Aquí,
aquests dos sòls, a una illa tan petita com Menorca, sabem
per experiència que van interrelacionats, que la mateixa
explotació llenyetera dóna lloc a una protecció del medi
natural sempre i quan es faci, com es fa, amb les degudes
garanties.

La proposta 9, aquí hem fet algunes puntualitzacions que
ens han semblat que enriquien el text i donaven una porta
oberta més interessant de cara a futur, veuran que hem
suprimit el punt que diu "conservar els recursos hídrics",
perquè més avall diu "optimitzar els recursos hídrics", i
entenem que optimitzar els recursos hídrics ja du en si
implícita la seva conservació, i després afegim "el fet de
fomentar les activitats alternatives, les explotacions
agrícoles" tal com aquí veuen que ve anunciat i no és altra
cosa que el seguiment de la política agrària comunitària
propugnada per la Unió Europea, perquè d'aquí ho hem tret
nosaltres i d'aquí ho hem estudiat. Per tant, no feim res de
l'altre món, sinó només aplicar la política en aquest cas, que
recomana la Unió Europea.

Quant a la proposta de resolució 10, queda redactada
d'una forma que fa més esment a la construcció típica
menorquina, jo crec que a Menorca tenim una sèrie de
condicionants molt específics d'aquella illa, el món agrari,
vostès ho saben, allà té unes connotacions molt especials i
aquí es deixen les portes obertes perquè aquests llocs no
quedin en desús, perquè es puguin donar activitats dins
d'aquests llocs sempre i quan respectin el que és el medi
natural que els envolta.

Quant a la proposta 11 se suprimeix el darrer paràgraf de
l'inicial, perquè tot açò ja ve recollit a altres preceptes i no
és altra cosa que una reiteració.

La 12 també queda suprimida, perquè creim sincerament
que no és propi d'uns criteris arribar a aquests punts de
fiscalització tan, tan a peu de lletra, açò, en tot cas, no deim
que no ho pugui fer el pla territorial, però açò és impropi
d'uns criteris, una volta examinats amb deteniment.
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Quant a la 13, creim que de vegades s'ha fet un excés de
demagògia en els temes dels interessos socials, creim que la
figura de l'interès social i d'utilitat pública és una figura positiva
i correcta si s'empra amb mesura, si passa per la Comissió
Insular d'Urbanisme, si passa per les llicències dels
ajuntaments, i aquí creim que no necessàriament quan està en
desús, s'ha d'enderrocar, sinó que se li poden donar uns
reaprofitament d'ús que siguin coherents amb l'entorn on
s'emplaça i amb el vist-i-plau, evidentment, de les diferents
administracions com està ara, que donen totes les garanties que
no hi hagi abusos.

Quant a la proposta 14, l'argumentació és la mateixa que a
l'anterior, i per açò hi ha hagut la supressió del darrer paràgraf.

A la 15 fèiem referència a una nova redacció del punt en
concret. Creim que a vegades sí que pot ser interessant una
millora d'algun camí rural o d'una rehabilitació o fins i tot d'una
ampliació sempre que açò no malmeti el medi a on es troba i
amb uns controls estrictes i determinats. Açò, per alguna finca
agrària creim que pot ser possible i, fins i tot, a vegades pot ser
convenient.

Quant al 32, diré que l'hem escurçat sensiblement amb la
mateixa argumentació que abans que els he fet esment: estam
en presència d'uns criteris i no del pla territorial, pla territorial
que en el seu moment, evidentment, serà concís i serà
l'encarregat de davallar al detall, però no uns criteris generals i
genèrics que han de ser el marc del futur desenvolupament
d'aquest instrument. Quant al 37 els faig la mateixa referència,
s'ha escurçat essent un precepte propi d'uns criteris i no d'un pla,
perquè l'explicació que fa del camí de cavalls és una explicació
que tots sabem i que no fa falta que estigui dins aquests criteris
perquè és evident i coneguda de tota la població menorquina. 

Quant a la proposta de resolució número 18, quan feien
referència al fet que el Pla territorial parcial establirà un pla
especial de protecció de camí de cavalls i el seu entorn
patrimonial ens sembla que aquestes afirmacions són suficients.
La regulació (...) donant compliment a l'acord plenari del
Consell Insular de Menorca si...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casasnovas, li comunic que amb l'ordre com vostè va
fent la seva defensa li queden dos minuts de temps. Ho dic per
administrar un poc el temps.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Li agrairia una miqueta de flexibilitat donat el volum de
l'explicació que faig. Moltes gràcies.

Com deia, la proposta de resolució número 18, en tot cas
l'ús públic vendrà determinat per la sentència civil que hi
hagi en el seu dia, la sentència judicial, si és que açò acaba
arribant als tribunals, però, en tot cas, si hi ha un pla
especial serà aquest que farà la regulació i no els mateixos
criteris. La proposta de resolució número 19 queda
suprimida perquè queda recollida en altres. La número 20
també hi ha una supressió del darrer paràgraf perquè
entenem..., més que supressió un canvi: no tant ha d'anar
destinat el sòl necessàriament als habitatges de protecció
oficial d'una altra manera, sinó, en tot cas, a les necessitats
per al normal desenvolupament urbanístic que tengui cada
població; evidentment que si necessita habitatges de
protecció oficial se li han de donar amb el règim que sigui
i si no, es poden donar altres utilitats al sòl, no
necessàriament han d'anar adjuntades a aquest tema.

Quant a la proposta de resolució número 21, diré que
també queda retallada. Entenem que tot el tema d'ordenació
d'oferta turística vendrà determinat per altres instrument i no
per aquests criteris, perquè hem de deixar un marc obert
sempre evitant una oferta exagera dins el nivell de turisme.
Quant al punt de resolució número 22, diré que ens remetem
a un programa de turisme cultural que establirà tot el que
hagi d'establir, però que els criteris deixen aquest programa
de turisme cultural que ha de ser el marc adequat. 

Quant al 53 diré que sobretot les dues inclusions que
feim i que ens semblen molt importants són la necessitat de
potenciar el camps de golf i els ports esportius dins una
mesura i amb unes condicions molt determinades, però sí la
necessitat de Menorca de tenir camps de golf i ports
esportius. 

Quant a la proposta número 24, suprimir l'àmbit a on
s'ha de tornar ubicar la càrrega i emmagatzematge de
productes petrolífers, no fa falta dir l'àmbit, i poden sorgir
en un futur problemes a altres llocs; per tant sempre és
interessant no fer circumscripció en excés, que no quedi
excessivament circumscrit.

El 62 crec que és evident, ens sembla coherent que es
permetin els vials, que no es permetin dins el litoral però sí
en els casos de connexió entre les quatre o cinc
urbanitzacions que existeixen i no obrirem vials a altres
llocs. 

Quant a la proposta de resolució número 26, creim que
milloram la redacció, només feim açò en aquesta. A la
número 27 suprimir l'ús dels pesticides per a la neteja de
sèquies dins uns criteris també ens sembla excessiu, i més
quan aquests pesticides, avui, aquests productes fitosanitaris
n'hi ha alguns que ja s'ha demostrat que no són agressius pel
medi ambient, que tenen uns terminis de seguretat molt
determinats i que, per tant, amb unes mesures adequades de
seguretat es poden utilitzar. Quant al punt de resolució
número 28, diré que entenem que la carretera que deim
general de Maó a Ciutadella és la carretera apropiada perquè
hi vagin els cotxes i, per tant, tal com haurem de menester
millores o eixamplaments, no hem de tancar aquesta
possibilitat. Quant al punt número 29 diré que tot el que
regulam sobre les estacions de servei i gasolineres queda
suficientment regulat amb la proposta que feim avui aquí
amb aquesta proposta de resolució i no és necessari entrar
tant en detall i menys, insistesc, dins uns criteris. El punt
número 30 tot el que demana queda suprimit perquè ja ve
establert per llei i, per tant, si està establert per llei no fa
falta que els criteris ho tornin a repetir. 
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Quant al punt 31, incidiré en la necessitat d'incloure les rutes
de cicloturisme, que ens semblen molt interessants i els criteris
no les contemplaven i creim que les hem de contemplar. El
número 32, aquí hi ha un element que suprimim perquè a més
el creim perillós, que és damunt la xarxa de paret seca deixar el
suport de línies d'alta tensió; hem de tenir en compte (...), hem
de tenir en compte l'efecte, a vegades, de petits animals que
poden dur a situacions de perill per la gent que allà passa i no
ho creim convenient. Quant al punt de resolució número 33
també diré que estam més per fomentar la depuració terciària i
la reutilització que no per obligar; no fa falta, crec, que ens
obliguin perquè Balears en aquest tema és una comunitat
pionera dins la Comunitat Europea. Quant al punt número 34,
afegim, a més a més, algunes puntualitzacions quant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Quant a les tarifes
progressives, explotacions agràries, dessalinització i el punt 35
també el creim suficientment redactat en els termes en què el
donam. El 36 suprimim una afirmació perquè realitzam des del
Govern balear i des de la Comunitat balear dins el Programa
Ecotur (...) de forma específica. En el punt 37 incloem els
camps de golf i els ports esportius per la importància que tenen
i insistim en ell, com fèiem en un punt anterior. Després la
número 38 -i acab- suprimim quan diu "actualment en fase
d'aprovació" perquè ja està aprovat, com vostès comprovaran en
els documents que tenen, i aquí, en el número 39, tant s'ha
d'impulsar l'activitat tradicional com l'alternativa, no només
l'alternativa sinó la tradicional i, a més a més, també
l'alternativa. 

Ja en el 40 introduïm la denominació de producte de
Menorca aprovada en el seu moment pel plenari del Consell
Insular per la importància que té. Entenem a la 41 que totes les
propostes han de ser tingudes en compte, no només les de
l'estratègia de la Reserva sinó totes aquelles que sigui
beneficioses i que s'acordi que ho són i es vegi amb aquest
esperit i diré que el punt número 42 fa referència també a un
retall de la darrera frase perquè ja és reiterativa en altres punts
i, finalment, a la proposta de resolució número 43 suprimim
també el tros que hi ha reiteratiu. La proposta de resolució
número 44 és d'una evidència total com era la primera, és a dir,
adequar la terminologia de les lleis i la número 45 i darrera
queda suprimida. 

En conclusió diré que açò són els criteris als quals el Grup
Parlamentari Popular dóna suport, que a partir d'ara creim
que conjuntament amb el Govern balear i el Consell Insular
de Menorca hem de començar el camí de la redacció del Pla
territorial parcial de l'illa de Menorca i que ha de ser
necessari, en tot cas, aquí la participació de totes les forces
polítiques i tots, absolutament tots, els sectors socials
implicats. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Intervenció dels grups parlamentaris.
Grup Mixt? Sr. Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas vull intervenir per
lamentar la burla i la presa de pèl de què han estat objecte
els ajuntaments de Menorca, els partits de l'oposició i, en
definitiva, tots els ciutadans i ciutadanes de Menorca que
havien confiat en una feina conjunta, en una feina de
consens de tots els seus representants públics i que
confiaven que fruit d'aquest esforç i d'aquest consens
sortiria un pla territorial, sortirien uns criteris adequats per
dur endavant. Crec que el PP de Menorca ha fet gala d'un
grau d'incoherència i de cinisme extraordinaris, a més d'una
falta de respecte greu cap al seu propi consell insular. Per
això no he volgut ni llegir les propostes de resolució, crec
que el Grup Popular en aquest cas no es mereix que es
llegeixin...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Jo li record... i justament vostè mateix s'ha
delatat; el seu torn és per (...) en les propostes de resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, que són les
que ha defensat. Vostè ha de fixar la posició d'aquestes 45
propostes o esmenes, per dir-ho de qualque manera, als
propis criteris elaborats pel Govern. Açò és el seu torn.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement diré que crec que
seria una desconsideració entrar a valorar una per una
aquestes propostes de resolució, una desconsideració cap als
partits de l'oposició i cap als ajuntaments de Menorca i, per
tant, diré simplement que votaré en contra de totes i
cadascuna de les propostes de resolució. Moltes gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Sr. Portella té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Quan doni per acabada aquesta
experiència personal i també col•lectiva d'intervenció directa en
l'activitat política parlamentària m'agradaria, per damunt d'altres
coses, dur-me'n com a referència la certesa d'haver estat honest
i honrat i coherent en les posicions que he tengut. Honrat amb
mi mateix, amb les persones que representam, amb les persones
amb qui compartim -altres partits, altres idees- un mateix
període parlamentari. M'agradaria que les virtuts fossin
honestedat, honradesa, coherència i màxima integritat a l'hora
de donar forma als principis polítics que fan que siguem aquí.
M'agradaria ser capaç de mantenir els acords que he fet amb els
altres, els compromisos presos públicament amb totes les
conseqüències, i pel que es veu és un projecte difícil. 

Una de les satisfaccions més viscudes, tant personalment
com col•lectivament com a Esquerra de Menorca del treball
d'aquests dos últims anys en el consell insular va ser originada
per l'acord a què vam arribar tots els partits en la confecció dels
criteris del Pla territorial. És tan estrany, tan extraordinari que
es pogués arribar a acords marc com aquest que durant les
setmanes anterior i posterior a la votació en el consell van ser
moltes les persones que també ens van fer arribar la seva
satisfacció. Tots els partits vàrem coincidir en la transcendència
del document, en la importància dels criteris i el pla que
poguessin sobreviure als canvis polítics a les institucions, que
fossin una espècie de constitució territorial de Menorca, i va ser
aquest sentit de transcendència, de compromís, el que va
motivar un esforç sense precedents de tots els grups per anar a
cercar aquest acord entre tots.

El procés seguit va ser força participat i prou ample. Convé
que recordem el procediment: els criteris es van presentar el
mes de setembre de l'any passat, els grups polítics van presentar
esmenes als 140, 150 articles, Esquerra de Menorca en va
presentar 140, d'esmenes, en aquell moment; els altres grups
també. Presentades les esmenes, des de la Presidència del
consell es va propiciar la discussió dels criteris amb els batles
i batlesses de Menorca, algunes reunions de treball,
modificacions, suggerències, canvis en un sentit més restrictiu
que els criteris inicials. Finalment tots els alcaldes i alcaldesses
es van mostrar d'acord amb el document. No representen ningú
els alcaldes i alcaldesses?, no són representants elegits
democràticament?, no hi havia alcaldes del Partit Popular, del
PSOE, dels independents, en aquestes reunions? A partir del
document consensuat per tots els alcaldes, els grups polítics van
tornar a presentar una altra vegada esmenes diferents; un altre
esforç, al•legacions noves. Paral•lelament, segons ha manifestat
el President del Consell Insular de Menorca, el text del
document va anar a totes les agrupacions locals del Partit
Popular a Menorca perquè també hi poguessin participar i
només la d'es Mercadal va presentar suggerències de millora.
Durant gairebé dos mesos, els portaveus de tots els grups, amb
el President del Consell Insular de Menorca, varen treballar per
debatre, punt per punt, suggerència a suggerència, al•legació a
al•legació, el contingut del Pla territorial parcial i vam arribar
a un acord, hi vam arribar. 

És un acord en què totes les parts renuncien i accepten;
la política no està feta únicament d'enfrontament, també hi
ha lloc per a l'acord i així va succeir i els acords es firmen
per complir-los, perquè la paraula és per complir-la, per
mantenir-la, sinó una persona és un pocavergonya i un
insensat, i en aquest parlament hi ha 11 diputats que vam
votar que sí en el Ple d'una institució, que vàrem votar que
sí davant els menorquins i menorquines, 11 persones que
vam donar la nostra paraula a la gent, a tota la gent que
representam, paraula que compliríem l'acord; 6 d'aquelles
11 persones dos mesos més tard neguem aquell sí, neguen
la seva decisió, neguen la seva paraula, neguen el
compromís i declaren la guerra als compromisos amb el
desenvolupament sostenible; 6 d'aquelles persones traeixen
alcaldes i alcaldesses, traeixen el mateix president del
Consell Insular de Menorca, traeixen els altres grups polítics
amb els quals van arribar a un compromís, traeixen la
dignitat d'una institució jove com és el Consell Insular de
Menorca.

El debat és sobre el fet de presentar aquestes 45 esmenes
en el Parlament traint l'acord establert entre els grups, traint
la paraula i el vot que fa dos mesos van donar en el Consell
Insular de Mallorca. Açò és el debat que feim ara. El que
sabem és que el Partit Popular ha recollit l'opinió dels
propietaris de finques d'una associació mixta de senyors i
pagesos i de la patronal de la construcció. No sabem de cap
altra organització popular, reivindicativa, que hi hagi
intervingut; açò ho ha dit el President del Consell Insular de
Menorca. La participació, i vostès ho saben, està assegurada
al llarg del procés de redacció del Pla territorial parcial o
"Patapam", com s'ha batiat darrerament. En aquesta primera
fase, la fase d'establir un marc de feina, una orientació, hi
han treballat les institucions menorquines i els partits
polítics. O és que no representen ningú, aquestes
institucions? Amb la presentació d'aquestes esmenes vostès
no només declaren la guerra a l'acord, no només situen la
redacció del Pla en un clima de conflictivitat, en un àmbit
de desencontre, en una atmosfera de desconfiança, sinó que
deixen el Consell Insular de Menorca com un teatret de
titelles. 

En teoria, tots defensam la capacitat, l'autonomia, la
capacitat de govern, la sobirania, la competència del Consell
Insular de Menorca com a òrgan de govern de l'illa de
Menorca i de la Comunitat Autònoma. La reivindicació
d'aquest paper va ser l'eix central vertebrador del discurs
d'investidura del president Cristòfol Triay i va ser també
l'eix vertebrador principal del discurs institucional del
president Triay a la recent diada del poble de Menorca, i
vostès el van aplaudir, i tant!, que el van aplaudir, el van
aplaudir amb tanta sinceritat com la sinceritat del seu sí als
criteris del Pla territorial parcial fa dos mesos a Menorca.
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, perquè el temps és de cinc minuts
i ja s'ha excedit bastant.

EL SR. PORTELLA I COLL:

(...) amb aquest portaveu la mateixa gentilesa que ha tengut
amb el portaveu del Grup Popular...

EL SR. PRESIDENT:

(...) la mateixa amb tots.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Amb aquestes esmenes vostès condemnen el consell insular
a no ser mai res. No veuran vostès, si el Sr. Antoni Marí em
permet citar-lo, en el Parlament votar en contra d'un acord del
Consell Insular d'Eivissa, no ho veuran mai, açò. Ja m'agradaria
veure els consellers-diputats del Partit Popular d'Eivissa votant
en contra d'una decisió del President del Consell Insular
d'Eivissa, ja m'agradaria veure-ho!

(Rialles)

Amb aquestes 45 esmenes claven vostès 45 punyalades al
President Cristòfol Triay. Ben apunyalat, ben apunyalades, el
deixen en falderet, el treuen a la plaça del poble i pregonen:
"Aquí n'hi ha un que es va creure allò del desenvolupament
sostenible; mirau-lo, aquí n'hi ha un. Aquí n'hi ha un que va
creure en la lleialtat institucional i en el Consell Insular de
Menorca". Allà el mostren vostès. Avui és un mal dia per al
Consell Insular de Menorca i és un mal dia per al Parlament, i
avui és un mal dia per totes aquelles persones que estarem uns
anys intentant ser dignes representants de la gent que ens ha
elegit. Vostè haurà observar, Sr. Avel•lí, que no he entrat una
per una en les 45 esmenes. Si em volen assassinar la meva
confiança, el pacte, l'acord, el consens, no entraré a discutir amb
vostè si vull que ho faci amb un ganivet, amb una pistola 9mm.
Parabellum, amb una baga escorredora, no hi entraré, triï vostè
l'arma.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Orfila
té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sr. President, Sr. President, deman la paraula per
contradiccions.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet; vendrà després, en tot cas. Que acabin
primer les intervencions de tots els grups parlamentaris per
fixar la seva posició. Jo li deman que hi hagi paciència i
tranquil•litat i continuam el debat tal com està previst. Sr.
Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
posició del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM davant les
45 propostes de resolució del PP és ben clara, votarem en
contra i els instam a retirar-les abans de passar a la seva
votació. Els ho demanam des d'un plantejament ètic i fins i
tot per estètica, perquè no és de rebut, i fins i tot m'atreveria
a dir que és moralment inacceptable, que una proposta que
el PP ha negociat a Menorca amb altres forces polítiques
sigui reformada en el Parlament per iniciativa del seu propi
grup. No és bo perquè malmet la credibilitat del seu grup
perquè demostra que el president del consell insular
d'aquella illa no té en absolut legitimitat per negociar, per
pactar, per entendre's amb els altres grups polítics i amb els
alcaldes de l'illa i açò és greu per a una institució que ha de
jugar, precisament, un paper de mediació, de coordinació de
les corporacions locals. Em volen dir amb quina autoritat es
podran convocar, a partir d'ara, els alcaldes des del consell
insular per debatre qualsevol qüestió que necessiti un acord
consensuat entre tots quan el més emblemàtic dels acords
mai no aconseguits en aquella illa ha resultat simple paper
banyat?

Senyores i senyors diputats, la tasca d'aproximació de
postures respecte del contingut de la proposta de criteris del
PTP va ser llarga, complexa, i va exigir una voluntat de
diàleg considerable que les diferents forces polítiques
presents en el consell insular van anar pactant, debatent dins
els mateixos partits fins arribar al document final. És cert
que per al meu grup no era prou satisfactori, però fins i tot
des d'una actitud d'abstenció positiva, que vàrem mantenir
en el plenari del consell, ja en aquell moment vàrem
defensar la necessitat que es respectés el seu contingut. "No
són els nostres criteris", vàrem manifestar, "però volem
deixar clar que els assumim i que no farem cap intent de
modificar el seu contingut dins la tramitació parlamentària".
Poc ens imaginàvem llavors que les maniobres, les
maquinacions del sector més reaccionari del PP acabarien
fent guanyar els partidaris d'ignorar aquest acord i de
desautoritzar, alhora, al seu propi president. I no ens
venguin amb jocs de paraules sobre l'intent que vostès fan
amb les seves propostes de resolució per millorar els criteris
que s'han presentat. La seva actitud ha provocat un intent de
dimissió del president del consell insular, del seu president,
i avui vostès, amb les seves propostes, el deixen convertit en
un poc més de no res. No els ha importat en absolut
traslladar a la institució del consell insular la lluita interna
pel poder dins el partit, per molt que amb açò fessin mal,
danyassin la credibilitat de la mateixa institució, i açò és
molt greu, demostra un alt grau d'irresponsabilitat.



3198 DIARI DE SESSIONS / Núm. 78 / Fascicle 1 / 20 de maig del 1997

Mirin, senyores i senyors diputats del Grup Popular, els
demanam sincerament que retirin les seves propostes de
resolució, encara que sigui per correspondre l'actitud lleial que
els grups de l'oposició han tingut amb vostès; amb temps
suficient vàrem anunciar que renunciàvem a presentar
propostes; vostès, per contra, a darrera hora, en el darrer minut,
varen registrar les seves de tal manera que els altres grups no
poguessin reaccionar -que no ho haurien fet, tampoc- i poder-ne
presentar d'altres. Quan -em volen dir- han fet un intent de
cridar els altres grups per parlar de la seva nova necessitat
d'esmenar l'acord del consell insular i intentar, encara que fos a
darrera hora, aconseguir un nou consens amb tots? No, ni han
fet cap intent ni se l'espera; és per açò que deim que amb la
presentació de les resolucions del PP s'ha acabat una era
concreta en el consell insular i som els primers en lamentar-ho,
i és per açò que la nostra posició respecte de les resolucions del
PP és demanar la seva retirada. 

Jo estic ben segur que alguns dels diputats del PP se sentiran
avui malament a l'hora de votar aquestes propostes, conscients
que amb aquesta votació s'acaba una era i se n'inicia una altra,
que possiblement a partir d'ara serà molt més difícil trobar
elements de diàleg, entre altres coses, perquè haurem après que
no ens podem fiar del PP, que no sabem mai quina és l'autoritat
dels interlocutors que el PP ens envia a l'hora de negociar,
perquè hauran demostrat una vegada més que estan molt més
disposats a escoltar, a fer cas de les directrius de determinats
grups de pressió que no a treballar per trobar un camí comú per
omplir de contingut aquesta reserva de la biosfera que, mirin per
on, tendrà raó el representant d'una de les organitzacions més
reaccionàries de Menorca, du camí de convertir-se en no res.
Vostès hauran fer fracassar aquest projecte de Menorca reserva
de la Biosfera, vostès, seva és la responsabilitat, vostès hauran
demostrat novament fins a quin punt és cert que a l'hora de
defensar interessos no planyen perdre les formes ni el respecte,
fins i tot, per als seus propis companys. Els mateixos que no
varen dubtar en defenestrar un president de la Comunitat de les
Illes Balears mitjançant procediments quasi sicilians han tornat
a actuar avui amb els mateixos procediments, i si bé no han fet
que un altre president arribàs a dimitir han fer quelcom pitjor:
han dinamitat la seva credibilitat; ja no ens tornarem a fiar mai
més ni d'ell ni de vostès. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Barceló té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, la veritat
és que voldríem aquí que, com a mínim, fossin capaços
d'argumentar la credibilitat política que tenen, la dignitat
política de què són mínimament capaços. Voldríem que
sortissin aquí i ens diguessin per què rompen el primer acord
que feim a Menorca. Teníem dues opcions per tramitar el Pla
territorial: una, fer-lo des de Menorca, fer els criteris des de
Menorca, i l'altra, la d'Eivissa, que el fes el Govern. Vam optar
tots, conscientment, per la primera, per fer-la des de Menorca,
per fer el debat a Menorca, i una vegada aprovats pel Parlament
els criteris obríem un procés de debat social. Aquest era l'acord
i, per tant, aquest debat de millorar el text era una feina a fer a
Menorca quan havíem optat perquè aquests criteris es fessin des
de Menorca. 

Aquest és el problema; es romp aquest acord i, a partir
d'aquí, es presenten unes esmenes que intenten dir que volen
millorar el text. Però bé!, és impossible que intentin millorar
el text amb unes esmenes presentades totalment
incongruents en dues qüestions: en coses que ja hi ha
aprovades i en el que és el programa de Menorca Reserva de
la Biosfera. Aquestes esmenes són una clara provocació per
rompre qualsevol tipus d'acord polític a Menorca; aquest és
l'únic resultat d'aquestes esmenes, una clara provocació per
rompre qualsevol idea perquè hi hagi una proposta
progressista a aquests criteris. Accessos a platges, es lleva
l'expropiació, que no sigui ni possible un dret que tenim per
llei, per altres lleis que no són, sortosament, d'aquest
govern, que ens el volen llevar; totalment inútil, és una
provocació totalment innecessària perquè no ens llevaran el
dret d'expropiar els camins que vulguem, no ens el llevaran
per molt que aquí vulgui dir que no tendrem aquest dret. I el
camí de cavalls, no és una provocació renunciar a l'ús
públic, quan està avalat per juristes de Menorca i per acords
del Consell Insular de Menorca?, no és una provocació?, és
una clara provocació. Igual que d'altres; és una provocació
que retirin 16 articles que parlen d'aigua, que parlen de
turisme, quan són articles copiats de criteris del Govern de
la Comunitat Autònoma, copiats, copiats!; quan deim
"delimitar la capacitat dels sòls destinats a zones
turístiques" ho hem copiat del POOT, ho hem copiat!
Vostès, amb aquestes esmenes neguen coses que aquest
govern ja ha aprovat; imaginin si no són provocacions
descarades.

En el tema de l'aigua fan una esmena, l'esmena número
4, que fan suprimir un text que està aprovat en el punt 3.10
de les directrius del Pla Hidrològic. Imaginin la
incompetència, la incapacitat i la provocació que suposen
aquestes esmenes. Text textual, perquè el vam copiar, i
vostès el suprimeixen; no és una provocació?, és una clara
provocació, que l'únic que vostès volien era rompre el pacte
polític, era desestabilitzar el Consell Insular de Menorca,
aquesta és l'operació política, aquest fer política a les
institucions en el mal terme de la política, maniobrar
contínuament per aconseguir poders interns i colapsar
totalment aquestes institucions i la credibilitat dels polítics.
Això és el problema. Les esmenes, aquestes esmenes són,
en el 90%, provocacions totalment innecessàries d'acords
del POOT, d'acords del Pla de pedreres, d'acords de les
directrius hidrològiques ja aprovades, de coses que ja vénen
per lleis i que vostès no ens poden llevar en uns criteris. 
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No se n'adonen que han caigut en la més absoluta trampa per
rompre l'acord polític?, i perquè després es demani, per part del
sector crític del Partit Popular, el 50% de l'executiva del PP.
Amb açò ha acabat el problema del Pla territorial; aquest sector
crític que va perdre el congrés del PP l'ha guanyat a través
d'aquest pla, i vostès, beneits, han caigut. Clar!, és que és
vertaderament greu, greu, que es presentin esmenes de coses ja
aprovades. Són provocacions, i a partir d'aquí juguen amb la
credibilitat de la institució, el que implica el consens, el que
implica l'acord polític i el rebutgen, el rebutgen perquè,
evidentment, dins el Partit Popular guanya el sector dur, d'aquí
no passaran, guanya el sector dur. Però, així i tot, tenguin ben
clara una cosa, amb criteris o sense criteris, amb aquests o amb
uns altres, el futur de Menorca no serà seu. Avui ha quedat ben
comprovat, el futur de Menorca serà d'uns altres que, com a
mínim, n'estic ben convençuda, les formes, les maneres, el
consens i els acords seran possibles. El futur a Menorca, a partir
d'aquests moments que han desacreditat la institució, que han
romput la política d'acord, s'ha acabat. El futur no serà seu.
Gràcies.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat..., Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sr. President, per contradiccions...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula un minut.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, guardin silenci. Aquesta presidència...

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Hi ha tres punts que s'han d'ajustar a una realitat. El primer
d'ells és l'acta de dia 5 de febrer del 1997, d'enguany, al plenari
del Consell Insular de Menorca, el president diu que queda
aprovat el document que s'ha duit a aprovació i que, en tot cas,
podrà ser objecte de modificació en el seu tràmit parlamentari.
Consta en acta.

El segon punt, dir que quant als textos que es presenten per
part dels grups de l'oposició, en el seu moment, s'inclouen
esmenes, estan copiats d'altres textos propis del (...), dir que els
criteris els recullen, no amb (...) literal, perquè ja existeixen
aquests textos i entenem que els criteris són un document viu i
de constants remissions a altres documents que es donen per
bons, això està entès, no fa falta que els criteris recullin tot,
absolutament tot. Altres, com és el cas del dret d'expropiar,
estan determinats per llei, i el POOT no el podem copiar a
Menorca perquè no existeix.

Per acabar, Sr. President, dir que a Menorca només un
president ha estat dimitit pels seus propis consellers, que era
el Sr. Tirs Pons. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votació..., expressades..., passam directament
a votació. A tenor de com ha anat el debat votarem
conjuntament, ja que tenen el mateix contingut, les
propostes de resolució o la proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
tres propostes de resolució, es volen posar drets, per favor?
Poden seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; per tant, queden
rebutjades aquestes tres propostes de resolució.

A tenor de com ha anat el debat crec que podem votar
conjuntament les 45 propostes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de totes i
cadascuna de les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.

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

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 28; abstencions, cap. Queden
aprovades aquestes propostes, per tant, queden aprovats els
Criteris generals per a la redacció del Pla territorial parcial
de l'illa de Menorca, fent totes les incorporacions com a
conseqüència de l'aprovació d'aquestes 45 propostes. Sense
més assumptes que tractar avui al matí, el plenari continuarà
a les cinc del capvespre. Bones tardes, gràcies.
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