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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió.

II.3) Debat de les propostes de resolució derivades del debat
dels criteris generals per a la redació del Pla sectorial per a la
gestió de residus a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Anam a veure el debat de criteris generals per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. En primer lloc, té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Els Verds hem presentat 11 propostes de resolució amb
l'objectiu de concretar i ajustar una mica més els criteris que
inspiren aquest pla.

Les dues primeres propostes fan referència a pujar el sostre
marcat pel Pla nacional de residus perillosos. Es tracta de ser
més ambiciosos quant als nivells de reducció, reciclatge i
reutilització.

La tercera proposta demana la renúncia a la incineració dels
residus perillosos, en coherència amb el que sempre ha
reivindicat el moviment ecologista.

El quart punt fa referència a mesures fiscals, per exemple,
empreses que generin gran quantitat de residus perillosos o
potencialment contaminants i que no facin un tractament
adequat haurien d'estar penalitzades. Per altra costat, aquelles
empreses o activitats que redueixen el seu volum de residus i en
facin un tractament adequat, haurien de poder rebre incentius
fiscals.

La cinquena proposta diu que s'ha d'aprofitar aquest pla per
modificar el Pla director per a la gestió de residus sòlids urbans
a fi d'incloure la recollida selectiva, el reciclatge i el
compostatge dels residus, com ja s'ha demanat tantes vegades
en aquesta cambra.

El sisè punt, volem agilitzar les actuacions necessàries
per al desenvolupament de les infraestructures de
transferència, reciclatge i tractament per als distints tipus de
residus, avançant des de l'any 2000, que proposen els
criteris, a l'any 2001.

Pel que fa a la incineració de residus en general, malgrat
que no ens agrada aquest sistema com tots vostès saben,
aquest sistema d'eliminació, creim que s'hauria d'elaborar un
programa específic sobre les escòries i cendres que provoca
aquest procés de combustió.

Per altra part, el punt 8, demanam la participació
d'entitats socials, grups ecologistes, consumidors, etc., a
més d'experts, a la Comissió de residus prevista a l'apartat
11 dels criteris.

En el punt 9 demanam la utilització agrícola dels residus
de depuració d'aigües residuals, que se supeditarà a uns
nivells baixos de contaminació per metalls pesants. També
contemplarà l'aprofitament energètic per procediments de
biometanització d'aquests residus.

El punt 10, l'administració autonòmica ha de donar
exemple. És molt important donar exemple a la ciutadania
i, per tant, ha d'afavorir la reducció dels residus i afavorir
les tecnologies netes mitjançant, entre altres, polítiques de
compra i adjudicació de concursos públics.

Per finalitzar, el punt 11, Els Verds volem que la gestió
del Pla a cadascuna de les illes correspongui al respectiu
consell insular.

Vull aprofitar aquesta intervenció per anunciar que
donaré suport a totes les propostes de resolució presentades
pels grups d'Esquerra Unida, PSM i PSOE, no així pel Partit
Popular. Gràcies, Sr. President.

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

Gràcies, Sr. Balanzat. Grups que vulguin intervenir per fixar
la seva posició?, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Referit als punts 1 i 2, la
veritat és que la fixació d'uns percentatges concrets que superin
els objectius del Pla nacional, nosaltres pensam que més aviat
hauria de ser una tasca del Pla i no dels criteris. En el sentit que
seria més adient que els criteris es manifestessin en la direcció
de superar aquests percentatges que indica el Pla nacional, però
no fixar d'una manera tan determinant i tan concreta com es fa
en aquestes propostes de resolució uns altres percentatges de
caràcter alternatiu. No obstant això, donarem suport a aquestes
dues propostes amb aquesta matisació.

La veritat és que la cinquena proposta és poc..., jo crec que
enllaça poc amb les limitacions del propi abast del pla que avui
ens presenten, en el sentit que així com es planteja aquest pla,
la veritat és que no té cap intenció d'entrar en el tema de residus
sòlids urbans. Això és una de les seves majors limitacions.
Davant aquesta trista realitat caldria una posició més potent, si
es vol, més contundent que la manifestada en aquesta resolució
cinquena. En qualsevol cas, nosaltres també votarem a favor,
perquè en definitiva nosaltres compartim la intenció política que
hi ha darrera.

També votarem favorablement a la resta de propostes de
resolució, exceptuant la proposta de resolució setena que, en
definitiva, malgrat la matisació que ha expressat el portaveu del
grup proposant en el sentit que es feia des de l'oposició política
al sistema d'incineració com a tractament de residus sòlids, la
veritat és que proposar un criteri de tractament específic de la
gestió de les escòries i de les cendres volants derivades de la
incineració significa, sobretot si no va acompanyada de cap
altre tipus de resolució referida a aquest tema, ficar-se dins la
lògica de la incineració de residus sòlids urbans. En aquest
sentit, nosaltres ens abstendrem en aquesta proposta. Per tant,
votarem favorablement a totes, menys la proposta número 7,  on
ens abstendrem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tan sols per anunciar el suport del nostre grup a totes les
resolucions propostes pel Grup Mixt. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. En relació a les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Mixt, vull dir
que moltes d'elles estan en línia de les que nosaltres tendrem
ocasió de defensar avui aquí. En tot cas, les que no
coincideixen amb el que nosaltres avui apuntarem, entenem
que milloren el text presentat pel Govern, és per això que
donarem suport a totes i a cadascuna d'elles.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Carles Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, igual que altres
vegades que hem tengut el gust o el disgust de trobar-nos,
per a mi és un gust, lamentablement també particip amb
vostè. Vostè ha acabat la seva intervenció dient que no ens
aprovarà cap de les nostres mesures, desgraciadament li he
de dir que nosaltres tampoc no aprovarem cap de les seves.

Ara pas a explicar breument i molt ràpidament els seus
punts. El primer i el segon, és un problema bastant
complicat fixar uns objectius quantitatius en relació a la
minimització, la reducció, la valoració del tipus de residus.
No obstant això, en matèria d'envasos i residus d'envasos,
s'està en disposició dels objectius que marca la recentment
aprovada Llei d'envasos i de residus d'envasos. Per altra
banda, el Pla nacional de residus perillosos, elaborat per
l'administració central, també marca uns objectius que si bé
són aquells que s'han adoptat com a mínim per elaborar el
Pla sectorial, això no vol dir que no es puguin millorar, ni
desgraciadament empitjorar, per tant, donat que parlam d'un
percentatge o d'un altre, anem a mantenir aquests i tan de bo
es puguin millorar.

En el punt tercer vostè parla de la renúncia a la
valorització de (...). En aquest punt tampoc no li podem
donar la raó, perquè no és possible renunciar a
l'aprofitament energètic. Això per dos motius, per un costat,
el Conveni (...) de la Unió Europea considera prioritari
l'aprofitament energètic, per tant, seria absurd que nosaltres
ens poséssim en contra. Per una altra banda, l'únic
tractament per alguns residus tòxics i perillosos és la
incineració, per tant, nosaltres també l'hem de tenir en
consideració i no la tenim oblidada.
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Quant al punt quart, mesures fiscals (...), creim que el
principi que qui contamina, paga, està reflectit dins els nostres
criteris, per tant, no veim motius perquè vostè ens digui que
tenim oblidat aquest tema. Els criteris que hem presentat
indiquen textualment "fer que els costos de gestió dels residus
recaiguin sobre qui els produeixen", no és una ecotaxa, però és
el principi o el criteri derivat d'on aniran a pagar els qui
produeixen els residus.

Estàvem a la quarta i passam a la cinc, on vostè parla que
s'hauria d'aprofitar per modificar pla director. En principi, el
criteri que parlam ara no és per modificar el Pla director de
residus sòlids que existeix actualment, però això no vol dir, -es
reconeix dins els criteris-, que no es puguin produir al llarg de
la seva tramitació alguna llei, alguna decisió de la comunitat
europea que hagi d'influir sobre això i per això es preveu al Pla
director i les modificacions que es produeixin, com pot ser la
nova llei dels residus a la qual ja ens hem referit.

En el punt sis tornam a entrar en una concreció de si les
estructures estaran tal año o altre. Nosaltres tenim previst i
confiam que aquest horitzó que nosaltres ens marcam es pugui
assolir.

El sèptim, fer un programa específic de gestió dels residus
sòlids. S'ha de fer un programa de gestió dels residus sòlids
generals, com escòries i cendres. Les cendres i les escòries,
segons es posa en el punt 10.1 dels criteris que nosaltres
presentam o que el grup presenta, té una previsió d'un programa
específic, per tant, en aquest punt estam totalment d'acord, o bé,
nosaltres, pel nostre costat, estam disposats a fer aquest
programa específic, per vostè no feim comptes de res.

El punt 8 parla d'una comissió. Bé, nosaltres estam parlant
d'aquesta comissió, no hem concretat si serà grups de tècnics o
també hi haurà ecologistes, per tant, nosaltres de moment
donam suport a la creació d'una comissió i, en el seu moment,
es veurà si aquí dins hi ha personal tècnic, si hi ha personal
polític o si hi ha personal funcionarial.

Després anam al punt 9, la depuració de les aigües brutes de
les depuradores. En aquest aspecte, també li podem dir que en
el mateix apartat existeix també, per part dels criteris, la
possibilitat o la previsió de crear un programa específic per
aquest tipus de residus. Per tant, els tenim prevists.

En el seu punt 10, s'afavorirà la reducció dels residus. El
nostre punt 17 del Pla sectorial fa una menció específica per
fomentar la investigació sobre tecnologies netes, per tant,
fomentar aquestes. Nosaltres també en som partidaris.

En el seu punt 11, "la gestió del Pla correspondrà a cada
consell insular", d'aquest tema no en parlam, ni consell, ni
Govern, ni ajuntament. De totes maneres, quan faci l'exposició
dels nostres criteris, li faré l'exposició del que un servidor creu.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cañellas.

Passam a debatre la resolució de l'escrit núm. 3222/97,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Per fer la seva defensa, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La veritat és que com en el cas del Pla territorial
del Raiguer que hem debatut avui al matí, avui el que
presenta Esquerra Unida referit al criteri per a la redacció
del Pla sectorial per a la gestió de residus a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears presentat pel Govern, és
també una esmena  a la totalitat. Consti que no és la tònica
general dels nombrosos i abundants criteris que el Govern
ha tengut a bé remetre en aquest parlament, no hem demanat
l'esmena a la totalitat de dos, de Menorca i d'Eivissa. Des de
la Serra de Tramuntana, com avui ha expressat el portaveu
del Partit Popular en el tema del Raiguer, demanant la
devolució entràvem en el debat del contingut, efectivament,
n'hi ha dos, simplement demanam per una qüestió
d'enfocament general del tema la devolució al Govern
d'aquests criteris com la millor mesura que es pot adoptar al
respecte, perquè realment no tenen solució des del nostre
punt de vista dins el debat parlamentari, per molta bona
voluntat que hi posin tots els grups.

Com en el cas del Pla territorial del Raiguer, la nostra
primera resolució fa referència a l'absència de les directrius
d'ordenació territorial i, per tant, fa referència al fet que es
dinamiti directament per part del Govern tota l'estructura
normativa que va ser dissenyada a la Llei d'ordenació
territorial, que es vulneri, i com he explicat avui al matí, una
figura que es podria considerar un frau de llei.

La segona consideració que feim, o la segona proposta
de resolució, és que el Parlament de les Illes Balears
consideri que la gestió de residus sòlids urbans a la nostra
comunitat i els instruments jurídics elaborats pel Govern per
la regulació d'aquests residus sòlids urbans són obsolets en
el seu contingut i, a més, són inadequats no només amb les
necessitats objectives de la nostra comunitat, sinó també
amb la més recent normativa estatal i europea sobre la
matèria de tractament de residus sòlids urbans.

Per tant, aquí entraria la tercera resolució, des del
Parlament, nosaltres proposam que es consideri inadequat,
tan per raons d'urgència en el tema d'aquests residus sòlids
urbans que no tenen un tractament adequat a la nostra
comunitat, com per raons d'eficàcia, aprovar ara uns criteris
que es diuen de gestió de residus a la nostra comunitat
autònoma però que, en realitat, no són uns criteris per la
gestió de la globalitat de residus, sinó que són uns criteris
per la gestió de residus especials i que deixen fora aquest
debat, aquests criteris i tot el que parlarem a partir d'ara
estan deixant fora el 80% dels residus que es produeixen a
la nostra comunitat autònoma. Això és un autèntic
desgavell. És absolutament necessari adequar, actualitzar,
modernitzar el tractament que nosaltres des del Govern i des
del Parlament hem volgut donar als residus sòlids urbans,
això és una urgència absoluta que tenim en aquests
moments i és necessari fer-ho integralment, amb els residus
de caràcter especial.
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Per tant, el que cal fer en aquests moments és presentar per
part del Govern uns criteris per la gestió de residus a la
Comunitat Autònoma, -el títol no importaria canviar-lo, podria
quedar exactament igual-, però, evidentment, el contingut
d'aquests criteris s'ha de correspondre amb el títol, que el
contingut no deixi fora el 805 dels residus, que integri els
residus sòlids urbans. A partir d'aquí podríem començar a parlar
sèriament d'uns criteris per a la gestió de residus. En aquestes
circumstàncies, la veritat és que ni els criteris ens semblen
seriosos, ni ens pareix seriós entrar en un debat en detall sobre
aquests criteris. Per tant, insistesc, aquí hi ha la quarta proposta
de resolució, el millor que podem fer des del nostre punt de
vista aquest capvespre és tornar aquests papers, aquest escrit
2258/97 al Govern de la Comunitat Autònoma, que reelabori els
criteris abastant el conjunt dels residus de la Comunitat,
especials i urbans, per tant, el cent per cent dels residus, que ens
torni la proposta i començarem a parlar d'una manera seriosa
sobre residus a la nostra comunitat. Moltes gràcies.

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.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Només, una altra vegada, per anunciar el vot favorable a les
propostes que fa el Grup d'Esquerra Unida, coincidents amb les
que proposarà el Grup Nacionalista-PSM, per tant, m'estendré
més a la defensa de les nostres pròpies resolucions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. També només vull dir que donarem
suport a les propostes de resolució, totes i cadascuna d'elles,
presentades pel Grup d'Esquerra Unida ja que hi ha moltes
qüestions, com podria ser l'incompliment de la Llei d'ordenació
del territori, fent de l'excepció la norma general, que aquests
criteris siguin com tots els altres que darrerament ens han
presentat, massa generals, la necessitat d'afrontar urgentment la
introducció del reciclatge i el compostatge en relació als residus
sòlids urbans, etc. Hi ha tota una sèrie de qüestions que, sense
cap dubte, coincideixen amb els que nosaltres explicarem un
poc més tard. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Carles Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Grosske, l'aportació que vostè vol fer a aquest la sectorial de
residus sòlids, la seva interpretació dista totalment del
nostre concepte.

En el seu primer punt torna a parlar, una vegada més, del
problema de les directrius d'ordenació territorial. No entraré
en aquest tema, aquest tema ja s'ha discutit en el Raiguer,
llavors, podríem tornar una altra vegada al mateix tema, si
directrius d'ordenació territorial, si plans sectorials. Per tant,
com que ja s'ha parlat, ja s'ha discutit, no és la primera
vegada i supos que no serà la darrera, ho deixam així. Vostè
té una visió, molt raonable, molt acceptable, però nosaltres
no l'acceptam, tenim un altre criteri també acceptable que és
el que nosaltres acceptam.

Quant al punt 2, els instruments que s'empren i que han
estat un motiu pel Govern per fer aquests criteris són
obsolets i inadequats, no compartim la seva opinió en el
sentit que el Pla sectorial ha recollit, per un costat, els
criteris de l'Agenda 21, firmada a la Conferència de Medi
Ambient i Desenvolupament que va tenir lloc a Río de
Janeiro l'any 92, i, per un altre costat, també ha tengut en
compte el V Conveni marc que emana de la resolució del
Consell de la Unió Europea, de dia 7 de maig del 90, a més,
com és lògic, per segons quins residus, el Pla nacional de
residus perillosos.

El tercer i el quart punt es poden tractar d'una manera
uniforme o unificada, en el sentit que per a vostè no es toca
el tema dels residus sòlids urbans i això fa que es retirin
aquests i es presenti una llei general per tots. Miri, el
problema per a nosaltres és que els residus sòlids urbans sí
estan contemplats en aquests criteris. Concretament, en el
punt 3.2, en concret, aquest punt indica que respecte als
residus sòlids urbans s'aplicarà el Pla director per a la gestió
dels residus sòlids urbans de les Illes Balears, així com les
seves possibles modificacions, amb la qual cosa falla la seva
argumentació, en el sentit que en aquests criteris només es
contemplen una sèrie de residus, però no aquests. No
obstant això, aquí està ben clar, en el punt 3.1, parla d'una
sèrie de residus en concret i el punt 3.2, parla de residus
sòlids i diu que, de moment, es mantendrà el Pla, llevat que
hi pugui haver modificacions, unes modificacions que
poden provenir de normativa que surti recentment. Per tant,
no li podem acceptar tampoc el punt 3 i el punt 4. Moltes
gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cañellas. Passam a la defensa de la proposta de
resolució núm. 3226/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Per fer la seva defensa, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup no ha considerat oportú, tampoc en aquest cas i
només n'hi ha hagut dos, entrar a analitzar el contingut d'uns
pretesos criteris generals per a la redacció d'un Pla director
sectorial de gestió dels residus sòlids de les Illes Balears perquè
consideram inconcebible que es plantegi una regulació global
dels residus, com ens anuncia el títol dels criteris que ara ens
recordava el portaveu del Partit Popular, i després ens trobam
que s'exclouen, momentàniament, uns residus fonamentals: els
residus sòlids urbans. A més, en les actuals circumstàncies, un
tal despropòsit esdevé una befa, un insult al Consell Insular de
Mallorca que veu com el Govern s'entreten en fer un pla global
de residus ignorant de la manera més grollera el prec que li ha
fet el ple del Consell Insular de Mallorca, per unanimitat i en
tres ocasions perquè modifiqui d'immediat el Pla director
sectorial de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca. Em
sembla senzillament intolerable.

En tot cas, prescindint del greuge, el nostre grup considera
que l'exclusió dels residus sòlids urbans és un vici que invalida
d'entrada el plantejament d'un pla de residus amb vocació de
globalitat; i en conseqüència motiu suficient perquè el
Parlament rebutgi els criteris i insti el Govern a presentar-ne uns
altres de congruents amb el seu propi enunciat, és a dir que
parteixi d'una regulació i gestió global dels residus, tal i com
estableix la Resolució del Consell de la Unió Europea de dia 7
de maig de 1990, sobre política en matèria de residus,
paradoxalment citada en la pròpia introducció del document
dels criteris.

De fet no em sembla que calgui insistir en la conveniència
d'una regulació conjunta, perquè sembla que el propi Govern
n'està convençut. Com a mínim així es desprèn de la introducció
dels criteris, malgrat llavors, incomprensiblement, o se n'oblida
o, millor dit, com se'ns corregia ara, ho ajorna; ajorna l'encaix
dels RSU en la regulació de la resta de residus per a més envant,
un ajornament que a nosaltres ens resulta injustificat. Més
encara, en les actuals circumstàncies, en el moment actual, ens
sembla injustificable. 

La problemàtica en la gestió dels RSU en cadascuna de les
Illes, encomanades als consells insulars i a l'Ajuntament de
Formentera, respectivament, és prou rellevant com per aprofitar
l'avinentesa de la redacció d'un pla de residus per adoptar les
solucions escaients, reconduir-los als principis inspiradors que
proclamen els nous criteris, i adaptar-los a la nova Llei
d'envasos i embalatges. Prescindir d'aquestes adaptacions
sembla un desbarat i, com he dit, en el cas de Mallorca un insult
al Consell Insular.

Senyores diputades i senyors diputats del Grup Popular,
i especialment sempre és interessant adreçar-nos sobretot als
que més facin professió d'insularitat: Què ha de fer el
Consell Insular de Mallorca, representant legítim del poble
de Mallorca, perquè el Govern es digni a modificar una pla
director que només afecta l'illa de Mallorca, i que tots els
consellers i conselleres mallorquins li demanen que
modifiqui?, què pot fer més?, des de l'any 94, quan per més
inri les modificacions que el Consell demana coincideixen
en bona mesura amb els principis inspiradors dels criteris
que avui se'ns presenten. Què hem de fer per poder
abandonar un model tan indefensable que ja no hi ha ningú
que el defensi, perquè fins i tot els seus antics valedors en
reneguen? El PP del Consell troba que s'ha de modificar, els
grups municipals populars presenten mocions als plens
demanant la seva modificació, el Govern diu que s'ha de
modificar, just su-així diu que de manera imminent, un altre
moment en acabar-ho d'estudiar. Però l'únic cert és que la
modificació s'ajorna una i una altra vegada, i avui tenen la
barra de presentar-se amb un pla de residus, a més afirmant
que té vocació de globalitat, afirmant i reconeixent que
hauria d'incloure els residus sòlids urbans. Fins i tot el Sr.
Cañellas s'hi recrea en la contestació. Però, no hi ha un límit
a aquest cinisme respecte del Pla director de residus sòlids?
Tot val, amb tal de perjudicar el Consell Insular de
Mallorca? Com ens expliquen, si no, que els mallorquins
haguem de patir un pla director que respon a premisses
diametralment contràries a les que ara proposen als criteris
generals dels plans de residus. Els nous criteris, com a
mínim, pensam que dins una línia encertada, incideixen en
la reducció en origen, en la minimització, en el reciclatge,
mentre que al Consell de Mallorca se li imposa la
incineració, i no dels rebutjos, sinó dels propis residus, de
tots els residus. Per quant de temps?

Per al nostre grup cap de les afirmacions que es fan als
criteris que avui discutim, no tenen cap mena de credibilitat
mentre no vagin acompanyades de la modificació del Pla
director sectorial de residus sòlids de l'illa de Mallorca.
Com a mínim en aquest aspecte de l'illa de Mallorca creim
que seria molt interessant fer una reflexió sobre tots els
plans de les illes. Però a més, el model no és just anacrònic
i forassenyat -i això des del dia de la seva creació-, sinó que
a més el seu disseny tècnic és tan barroer que la seva
aplicació està provocant situacions d'inseguretat jurídica,
mentre que el Govern, que és el redactor del Pla i
responsable últim, se'n desentén d'una manera alegre i
irresponsable.
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Per una banda la Llei d'envasos i embalatges, aprovada
recentment pel Congrés dels Diputats, ha suposat una
desautorització absoluta de la política de residus duita fins ara
pel PP a Balears. La dita llei imposa uns objectius molt
importants de reciclatge i de reducció dels residus, impossibles
d'assolir amb el Pla de residus de Mallorca, per la qual cosa el
propi conseller ha reconegut en aquesta cambra que s'ha
d'entendre derogat implícitament; i el que és més delicat, que la
Llei obliga a un modificació de la concessió vigent amb
l'empresa que gestiona els fems de l'illa de Mallorca. Per altra
banda, diversos municipis, Santa Margalida, Andratx, Manacor,
estan interposant recursos contra el Consell Insular per la
implementació efectiva del Pla director, una obra del Govern
balear que és la que imposa ubicacions d'estacions de
transferència i obliga al tancament d'abocadors mallorquins,
amb les implicacions mediambientals i econòmiques que això
suposa, tant respecte de les empreses que fins ara tractaven els
residus, com pels titulars dels abocadors, municipals o privats,
que hauran d'assumir els elevats costos d'un tancament
mediambientalment correcte. Tant de bo. Però no puc estar de
dir que és inadmissible que governi PP, que són els que han
creat en gran mesura la situació, els que tenen a l'abast les
solucions legislatives, i que podem accedir al finançament del
Govern central o de les instàncies europees, es desentenguin de
la problemàtica i la segueixen en el millor dels casos amb
indiferència i a estones, em sembla, amb una certa satisfacció
sorneguera i irresponsable.

A nivell més elemental, em sembla evident que per
dissenyar un programa de restauració i sanejament de sòls
contaminats, en especial d'abocadors de residus sòlids urbans,
o un programa específic de gestió de residus en el sector
turístic, com proposen als criteris que avui se'ns presenten, és
imprescindible contemplar els residus urbans, que en
representen el volum més important. En aquest mateix sentit, si
es pretén potenciar la recollida selectiva per assolir objectius
ambiciosos en matèria de reciclatge i reutilització, caldrà que
aquesta recollida s'articuli en torn dels RSU. En realitat no
sabem com és que el Pla fa comptes garantir la reutilització i el
reciclatge, perquè com sempre els criteris són tan vagues, que
no informen de gairebé res. Els criteris no fan ni una simple
diferenciació en la gestió de cada mena de residus, apuntant la
solució que es proposa per a cadascun; ni es pronuncien tampoc
sobre plantes de tractament, etcètera.

En un altre ordre de coses, l'experiència acumulada en la
implementació dels plans de residus ens aconsella que
determinades matèries es regulin per llei, i aquesta és una
reivindicació que ens pareix important. Així, per exemple,
l'aclariment del repartiment competencial, els deures que
s'imposen als productors de residus, molt importants, el règim
inspector i sancionador i també les mesures de caràcter fiscal.
Pensem que s'està exigint una taxa sense expressa ni clara
cobertura legal. Una llei del Parlament, aprovada (...) a la
competència de desplegament legislatiu en matèria de medi
ambient, aportaria molta més seguretat jurídica en un tema tan
delicat, i per això proposam que s'insti el Govern a presentar un
projecte de llei de residus. En aquest sentit hem de reincidir en
la denúncia que el Govern malmena les seves competències en
matèria d'ordenació territorial per recuperar competències ja
atribuïdes als consells o, el que és pitjor, per regular per via de
plans directors sectorials o plans territorials qualsevol mena
d'assumptes, sense contingut territorial, com ara un pla de
residus, amb la qual cosa no es garanteix la suficient jerarquia
normativa i s'incrementa encara més la inseguretat jurídica.

El Govern -i acab, Sr. President- està encantat amb el
procediment de la Llei d'ordenació territorial, perquè li
permet de presentar al Parlament uns criteris oberts i
completament ambigus, normalment embolcallats en un
llenguatge inusualment progressista, i això ho pot fer perquè
els criteris no obliguen a res, no obliguen tercers ni són
al•legables davant un tribunal, ja que no són més que
encomanes al Govern. Llavors el Govern té les mans lliures
per dictar uns plans que en ben poc se semblen als criteris
aprovats pel Parlament. Un cas ben paradigmàtic d'això que
dic és precisament el Pla director sectorial de residus sòlids
urbans de l'illa de Mallorca.

En qualsevol cas, no hi ha dubte que és urgent que el
Govern regularitzi la caòtica situació dels residus especials
i perillosos a les Illes Balears, que és en aquest moment
mediambientalment inacceptable, sobretot que no esperi,
que no s'excusi darrere l'aprovació d'un pla director, car
compta amb instruments legals suficients per fer-ho. I que
tampoc no cerqui excuses per implicar-se immediatament en
la resolució dels problemes generats per la implementació
dels distints plans directors de residus sòlids urbans, en
especial pel que fa a oferir col•laboració financera als
consells insulars i als ajuntaments per fer efectiu el
tancament dels abocadors il•legals. 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 la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, vull donar compte que el Grup d'Esquerra Unida
donarà suport a totes les propostes de resolució del Grup
Nacionalista, perquè coincidim plenament en allò que
reflecteixen aquestes propostes de resolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Sols vull dir que donarem suport
a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, per coincidir amb l'esperit que
empenyen les nostres, i que seguidament tendrem ocasió de
defensar.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. I per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Carles Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, jo tractaré de contestar als seus tres punts primers,
perquè crec que tots tres van dins el mateix to. Miri, els residus
sòlids urbans, a pesar del que vostè digui, estan contemplats
dins els criteris del Pla sectorial, en el seu punt 3.2. Ho he dit
abans, ho torn a repetir; i aquest punt en concret manifesta que
respecte dels residus sòlids urbans s'aplicarà el Pla director per
a la gestió dels residus sòlids urbans de les Illes Balears, així
com les seves possibles modificacions. Aquest pla, Sr. Alorda,
i vostè ho sap perfectament, però avui segurament ha tengut un
lapsus de memòria, que és terrible, horrorós, nefast, propi del
Partit Popular, si jo no mal record, aquest pla es va basar en uns
criteris aprovats per aquest parlament, i si m'equivoc rectific,
però crec que es va aprovar per unanimitat, els criteris, clar, és
que ara també parlam de criteris, no parlam del pla. El pla es
pot adaptar més o no als criteris, però el pla que regeix avui està
en base a uns criteris aprovats per aquest parlament, per
majoria, i allà es va decidir la incineració. No va ser el PP,
varen ser tots els grups, perquè fins i tot es va debatre la
possibilitat de fer eliminació per incineració i un compostatge
a Sineu, supòs que vostè ho recorda, perquè té una bona
memòria. Llavors no ens atribueixi tota la culpa a nosaltres.

Tornant al tema, les modificacions del Pla director per a la
gestió de residus sòlids urbans es poden veure afectades per les
diferents lleis bàsiques que puguin sortir de l'Administració
general de l'Estat. Vostè ho sap, i fins i tot ha sortit recentment,
al mes d'abril, una llei que pot modificar l'enfoc d'aquest tema,
com és la llei d'envasos i residus d'envasos; i li podem
assegurar, encara que vostè s'ho prendrà a rialles o amb una
certa incertesa almenys, per aquesta raó encara no s'ha
modificat el Pla de residus sòlids, perquè estam esperant a veure
si aquesta llei es clarifica una mica, perquè vostè estarà d'acord
amb mi, supòs, políticament no però particularment sí, que no
està suficientment clara. El futur del Pla sectorial no pretén ser
una modificació d'aquest pla director. Els residus sòlids urbans
són una part important dels residus generats a les Balears, però
no són tots ni els únics. El Pla sectorial intenta englobar tots els
residus, respectant el Pla director, aposta el punt 3.1 parla d'una
sèrie de residus, i el punt 3.2 parla que s'inclouen els residus
sòlids amb el Pla que hi ha ara i les possibles modificacions que
puguin sortir. De qualsevol manera, el detall pel que fa a la
gestió de cada tipus de residus serà objecte del propi pla gestor,
amb programes específics, com s'ha explicat, que n'hi ha per les
aigües de les depuradores, per residus perillosos, etcètera.

Després, quant al seu punt 4, que parla de fer un projecte
de llei, creim que en aquest moment es considera més
convenient la redacció d'un pla sectorial per a la gestió de
residus, per dos motius: Per un costat el Pla nacional de
residus perillosos, aprovat a l'Estat espanyol a febrer del 95
obliga totes les comunitats autònomes a l'elaboració de
plans propis de gestió de residus perillosos almenys, o sigui
que aquests haurien de tenir i tendran, segons la nostra idea,
un pla sectorial. I per un altre costat no es considera
procedent l'elaboració d'una llei de residus, quan existeix un
marc legal comú a tot l'Estat espanyol perfectament definit,
i que a més ha quedat recentment modificat de manera
substancial pel que fa als residus de tipus urbà, per la
famosa llei que s'ha aprovat darrerament el mes d'abril. I a
més pareix ser que hi ha una futura llei de sòls contaminants
de la qual ja té uns criteris pràcticament definits el Ministeri
de Medi Ambient.

I quant al darrer punt que vostè parla, dels abocadors
il•legals i la finançació del tancament d'aquests abocadors,
el Pla sectorial seguirà les directrius marcades per la
resolució del Consell de la Unió Europea de 7 de maig del
90 en matèria de residus. Dins aquestes pautes de gestió de
residus es marca una jerarquia: En primer lloc apareix la
minimització de residus, és a dir evitar la seva generació,
després ve el reciclatge i valoració. Per tant, no digui que
ens oblidam del reciclatge, el reciclatge també està dins els
criteris. I finalment compareix la disposició dels residus no
reutilitzats només en el cas que els altres tractaments no
siguin possibles. Els abocadors són la darrera opció, perquè
abans d'aquesta Europa aposta per la incineració. De tota
manera cal dir que la clausura i segellat d'abocadors és
objecte del Pla nacional de residus urbans, que està
elaborant, i ja hi ha un primer esborrany, el Ministeri de
Medi Ambient de l'Estat espanyol. Dins aquest pla es
contempla un programa específic per a la clausura
d'abocadors, amb unes aportacions econòmiques molt
importants d'aquest ministeri, ja sia directament com amb
fons de la cohesió europea. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, i té la paraula el seu portaveu Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans de res, vull manifestar que a les nostres propostes de
resolució hi ha dos errors de transcripció. A la proposta de
resolució número 4, allà on diu la lletra f) "no es fixa cap
termini per la reducció" toca dir "redacció", i a la g) en
relació a la minimització, en lloc de dir "reducció" hauria de
dir "reciclatge". 
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Aquestes darreres setmanes, tant en comissió com en
plenari, el nostre grup s'ha queixat que el Govern continuï
emprant el mecanisme excepcional de la Llei d'ordenació
territorial per tramitar plans territorials parcials i plans
sectorials. Per tant, davant la tramitació d'un pla director
sectorial per a la gestió dels residus de la Comunitat Autònoma,
al nostre grup no li queda més remei que recordar i reprovar
l'incompliment del Govern balear en relació a complir el
mandat de la Llei d'ordenació territorial en relació a les
directrius d'ordenació del territori, així com també manifestar
una vegada més que el Govern fa un ús abusiu de la disposició
transitòria única de l'esmentada llei. La veritat és que en aquesta
qüestió no crec que faci falta dir massa més coses, ja que tanca
el retard de més o menys deu anys en relació a l'aprovació de
les directrius d'ordenació del territori, com la importància que
els diversos plans territorials i sectorials tenguin un fonament
amb rang de llei que formuli els principis, criteris i directrius
que han de seguir, així com altres qüestions i argumentacions
que aconsellen seguir la sistemàtica prevista per la Llei
d'ordenació del territori, i no fer el de l'excepció a la regla
general, són tots ells temes i arguments que hem tengut ocasió
de debatre en diverses ocasions aquestes darreres setmanes, i
per tant pens que per aquests debat, i per quasi deu anys de
repicar el mateix, tots ja tenim ben clar les postures que defensa
cadascun dels grups.

Per altra banda el conseller, quan ens explicava els criteris,
ens parlava d'un marc general que inclogués tots els residus, de
l'elaboració d'un pla que des d'una visió global afrontàs tota la
problemàtica dels residus. Nosaltres pensam que en aquesta
qüestió era millor partir amb una llei de residus, i després fer els
plans de gestió específics i per famílies de residus, i entenem
que és necessari actuar ràpidament en la programació i
planificació de tots els residus no inclosos en el Pla director
d'urbans vigent, i sabem també que el Pla nacional de perillosos
demanda de les comunitats autònomes que elaborin els seus
propis plans, i que dóna preferència a aquelles comunitats
autònomes que els tenguin a l'hora d'aconseguir finançació dels
fons comunitaris per infraestructures.

Però tot això ja ho sabíem i enteníem així a l'any 1995, ara
fa dos anys, i això ho manifestàvem a aquesta cambra i no se'ns
feia cas. En aquells moments el Partit Popular defensava la
necessitat de fer abans una llei, una llei que tenia, segons deia,
pràcticament elaborada, però que a aquest parlament no ha
arribat mai. La veritat és que crec que tots els grups vérem amb
bons ulls que es tramitàs una llei, tal com feren els catalans a
l'any 1993, i la veritat és que amb aquests dos anys, per molts
de motius, des del nostre grup tenim molt més clar que és
necessària aquesta llei. És necessària per crear un marc general
d'actuació amb totes les garanties, és convenient per adaptar les
normatives polítiques i estratègies de la Unió Europea i de la
legislació bàsica de l'Estat a les característiques, peculiaritats i
a les condicions polítiques i socioeconòmiques de les Illes
Balears és necessari per, partint de les normatives europees
crear una terminologia comuna i unes definicions clares de
conceptes importants com residu, reducció, valorització,
reciclatge, productor, gestor, recollida, transport, etcètera; és
convenient per dotar de la màxima seguretat jurídica, claredat
i eficàcia a qüestions tan importants com puguin ser la
delimitació de competències, la fixació d'obligacions i
responsabilitats, la creació del marc per controlar, inspeccionar
i sancionar els incompliments d'aquestes obligacions i
responsabilitats, la creació d'organismes de gestió, així com
també per prioritzar sistemes de tractament en general per fixar
objectius, per fixar principis generals d'actuació, etcètera.

I en relació a aquestes qüestions, creim que no és excusa
la urgència, ja que pensam que es pot treballar en les dues
direccions al mateix temps, i que no serà cap retard aprovar
una llei abans, sobretot si aquesta es tramita amb la urgència
que es mereix, i si a més tenim en compte el temps que
solen durar les tramitacions dels plans al Govern. Basta
mirar què han durat plans com el de pedreres o com el de
carreteres. La veritat és que amb el temps que han durat
aquests dos plans hi ha temps més que suficient per tramitar
un bon grapat de lleis. De totes formes volem deixar ben
clar que en qualsevol cas és urgent modificar el Pla de
residus vigent, el Pla de residus sòlids urbans, per adaptar-lo
a la legislació bàsica vigent i a les sol•licituds que s'han
vengut fent des del Consell Insular de Mallorca, així com
també és urgent resoldre tota una sèrie de qüestions que
tenen molt preocupats els ajuntaments, com puguin ser el
tractament de voluminosos, de residus de demolicions,
etcètera.

En relació al document de criteris presentat per
l'elaboració del Pla de residus de la Comunitat Autònoma,
proposam el seu rebuig per part del Parlament per tota una
sèrie de motius, perquè, igual que molts de documents de
criteris presentats darrerament pel Govern, es tracta d'un
document massa general, que no respon a fer el paper de
vertaderes directrius que li encomana la Llei d'ordenació del
territori. Es tracta purament i simple d'un recull de principis
comunitaris, i per tant d'una literatura més o manco
agradable, a la qual no es fixen uns criteris que marquin
clarament com el nou pla, adoptant aquests principis, els
adaptarà a les característiques i peculiaritats territorials,
socieconòmiques, etcètera, de les nostres illes. Es tracta d'un
caramull de generalitats que deixen les mans totalment
desfermades al Govern per fixar tota una sèrie de qüestions,
fugint del debat parlamentari.

I així, quan es parla d'infraestructures i de les seves
ubicacions, res es concreta, ni tan sols les infraestructures
imprescindibles, ni tan sols uns criteris que determinin
clarament com el nou pla les fixarà. Quan es parla
d'objectius, no es fixen en el temps, no hi ha compromisos
en relació a reciclatge, reducció, etcètera; i els que hi ha,
com el de comptar amb una xarxa d'infraestructures
adequades a l'any 2005, no pareix compatible amb complir
els objectius que el Pla nacional de perillosos es marca, ja
que aquest preveu a l'any 2000 reciclar i reutilitzar un
mínim d'un 20% respecte de 1994, i que tots els residus
perillosos tenguin un tractament adequat, cosa difícil de
complir si els criteris objecte de debat preveuen un termini
que va fins a l'any 2005 per tenir una xarxa adequada
d'infraestructures. No pareix lògic que abans de tenir una
xarxa adequada d'infraestructures es puguin complir els
objectius marcats pel Pla nacional.
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Per altra banda, creim que hi ha tota una sèrie de qüestions,
com ja hem esmentat al principi, que amb la intenció
d'aconseguir la màxima seguretat jurídica possible, haurien de
regular-se per llei. Tampoc no creim que un instrument
fonamental per aconseguir un bon reciclatge com és la recollida
selectiva se li doni l'acollida i el tractament que es mereix, tant
en relació als objectius generals del Pla, com dins els criteris.
Creim, a més, que tant el títol com el criteri número 3 creen
confusió, ja que es refereixen a tots els residus, però després
s'exceptuen els urbans, dels quals es diu que es continuaran
regulant pel pla director vigent, sense tenir massa en compte,
pareix, que el Pla director vigent no regula tots els residus que
la Llei 42/75, de residus sòlids urbans considera com a urbans.
No s'entén  molt bé, per tant, segons quins residus per quin pla
es regularan, o com a mínim els criteris hem de dir que són
realment molt confosos. Podríem posar exemples, com són el
tractament de vehicles, els animals morts, els residus industrials
assimilables a fems domèstics, etcètera, no queda clar per quin
pla es regularan.

A més, amb l'exclusió que es fa dels urbans, no s'aprofita per
modificar el Pla director sectorial vigent i donar la prioritat
tantes vegades demanada al reciclatge, així com permetre el
compostatge en general. No s'aprofita per fer amb urgència la
programació per donar compliment a la Llei d'envasos, qüestió
fonamental des del caire mediambiental, però també per fer
efectiva l'organització, instal•lacions, etcètera, que ens han de
permetre complir els seus objectius, així com aconseguir
l'adequada finançació que proposa. Balears no es pot permetre
el luxe de dormir-se amb aquesta qüestió. Hem d'adaptar amb
urgència la normativa de la Comunitat a la Llei estatal, fixar
sistemes de funcionament i facilitar al màxim al Consell que
compleixi amb la seva funció de gestors dels residus sòlids
urbans.

Tampoc no ens pareix massa lògic, per exemple, el que es
diu al criteri 19.1, en relació amb el fet que els productors que
hagin cedit els residus a gestors autoritzats n'hagin de respondre
subsidiàriament. Pareix que si els gestors són autoritzats per
l'Administració, i la cessió s'ha feta amb documents fefaents i
així com diu la llei, els productors no haurien de tenir
responsabilitats subsidiàries, no s'entén massa bé aquesta
qüestió.

En definitiva creim que es tracta d'un document massa
general, confós, i que no és el marc normatiu per totes les
qüestions que tracta. Exemples ja n'hem posat molts, i en
podríem posar més: Manca de delimitació clara de
competències de les distintes administracions, no es planteja
la qüestió de declarar servei públic el tractament de segons
quins residus, amb la intenció de tenir el màxim control de
gestió i tractament sobre aquests residus. No són clars els
criteris pels quals el pla crearà un organisme de gestió. No
es fixen els criteris per anomenar els components de la
comissió d'experts. No es fixa cap termini per a la redacció
del futur pla. No s'entén molt bé això de fer plans o
programes específics per al sector turístic, quan el pla
exclou els urbans, que són els residus més importants de
l'esmentat sector. No queda clar si dins la recuperació de
sòls contaminats hi entren els abocadors urbans. Tampoc no
s'entén el criteri número set, punt tres, quan la final diu que
aquesta flexibilitat i les distintes alternatives a les solucions
obliguen a una especialització dels diferents tipus
d'infraestructura necessària. Flexibilitat i especialització són
dos conceptes que pareix que no són massa compatibles. es
vol fer un marc general que mescla molt diferents famílies
de residus que necessiten programacions diferents i
específiques, cosa que segurament durà a llevar molt
eficàcia a la gestió. Per tant,ne definitiva, hem de dir que
creim que el document que es duu avui a aprovació no és el
document indicat per resoldre una problemàtica tan
important, des de l punt de vista mediambiental. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Mixt? Per part
d'Esquerra Unida, Sr., Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar
que, com en el cas de les propostes  de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
donarem suport a totes les propostes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM? Sr. Alorda.
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 EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Donarem també suport a les
propostes que presenta el Grup Socialista. Creim que argumenta
i incideix, hi abunda, en els arguments per a la devolució al
Govern, concretament en el tema dels residus sòlids urbans.
Creim que també és una reflexió interessant sobre algun
d'aquests residus, dels animals morts, dels vehicles, etc., on
s'ubicaran, i fins i tot ens estranya que el Govern, o el PP...
Confiam que facin cas almenys a l'apartat i), ja que els hi
adverteixen d'aquest excés d'exigències als productors, perquè,
efectivament, els criteris demanen que, malgrat es cedeixin els
residus a uns gestors autoritzats, encara el productors n'ha de
respondre subsidiàriament. Creim que també és una bona
mostra de la necessitat que determinades obligacions,
responsabilitats, siguin exigides per llei, suposant que una llei
pogués esser, a més, tan costosa amb un productor que una
vegada se n'ha després a un gestor autoritzat, encara llavors
n'hagi de respondre. Sigui com sigui, ens sembla que, anar amb
una norma reglamentària a un tribunal per exigir-li aquesta
responsabilitat, preocupa, ens sembla que no és l'instrument
jeràrquic adequat. A posta dic, per totes ls altes argumentacions
que vostè ha defensat en la defensa de la proposta del Grup
Parlamentari Socialista, donarem suport a les propostes de
resolució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari Popular? Sr.
Carles Cañellas.

 EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Antich, continuam parlant més o manco dels mateixos
temes. Jo crec que tornam a parlar de directrius, de pla sectorial,
de lleis. Una cosa sí que li vull dir, que hi estic totalment
d'acord amb vostè, definir exactament el tema és difícil, l'hi don
la raó.

Allò dels animals morts, on s'inclouen? Li he de ser sincer,
no ho sé, no sé si és en el punt 3.1 o en el 3.2, o en un punt 3.3,
que s'hi hauria d'afegir. Allò dels vehicles, si no són els
voluminosos, també estarem igual. O sigui, amb això li vull dir
que això no és perfecte, que just és una elaboració d'uns criteris,
aquests criteris han de dur un pla, i el que ha de sortir bé és el
pla, el criteri no és més que un arma per començar a fer una
feina, i a ser possible, fer-la ben feta.

Ara entrem en les seves manifestacions, en les seves
propostes.

A la primera, tornam a parlar del mateix, que si abans d'un
pla seria millor una llei. Em pareix que ja n'hem parlat una altra
vegada, però, de totes maneres, ho repetirem. Nosaltres creim
que en aquest moment és més convenient la redacció d'un pla
sectorial que fer una llei, i per què? En primer lloc, per Pla
nacional de residus perillosos, aprovat per l'Estat espanyol el
febrer del 95, crec que ja ho he dit, em pareix, al Grup PSM,
que obliga totes les comunitats a fer-ne un. Per un altre costat,
tampoc no es considera procedent en aquest moment
l'elaboració d'una llei de residus, quant que hi ha un marc legal
comú fet pel Govern espanyol, perfectament definit i que en
aquest moment hi ha unes modificacions en tràmit, com són la
llei aquesta que s'ha aprovat de residus i dels embalatges, d'abril
de l'any passat, i una nova llei que està en tràmit, ja he dit, em
pareix, i si no, ho repetesc, hi ha ja un projecte de llei de sols
contaminats, crec que (...).

A més d'això, no obstant l'elaboració d'aquest pla sectorial,
no vol dir que no es pugui considerar adient en un futur la
complementació amb una llei de residus sòlids. Aquesta pot
venir després, però, de moment, comencem amb el pla
sectorial.

El punt dos i el punt tres, posats per vostès, tornen a
parlar de problema o de l'enfrontament entre directrius
d'ordenació territorial i pla sectorial. Ja se n'ha parlat, no
avui, sinó altres dies. Per tant, el deix per contestat o el don
per contestat.

El punt quart, és on entren ja un poc més amb detall en
el tema. Podem mirar una a una les seves proposicions.

La proposició a), o l'apartat a), que parla que és un tema
massa general. Bé. En el criteri d'aquest pla sectorial, s'hi
tenen en consideració les especials característiques de la
nostra comunitat. Hi té una especial consideració el principi
de l'autosuficiència en la gestió de residus, i sobretot també
contempla a un cert article -ara no record exactament quin
és- el caràcter insular de la CAIB. Per tant, creim que dins
una tònica de generalitat, és cert, però el punt a) es
compleix.

Al punt b), hi parlen vostès que es plantegen qüestions
que podrien anar més enllà de les funcions pròpies, però la
veritat és que no diuen quines són, i si no diuen quines són,
difícilment l'hi puc contestar.

 El punt c) diu que ni als objectius del pla general ni als
criteris es dóna la importància que pertoca al reciclatge. Idò
bé, jo diria que, sobre aquest aspecte, no l'hi podem donar
la raó, perquè, dins els criteris, el pla marca unes pautes de
comportament. En primer lloc, hi apareix la minimització
dels residus, és a dir, evitar la seva generació, i després s'hi
parla de la segona pauta, que és el reciclatge i la valoració.
Per tant, dins aquests criteris, s'hi parla, o ho crec, si hi estic
equivocat, ho acceptaré molt gustosament, de reciclatge i
valoració.

L'apartat d) parla de la confusió que hi ha entre el títol i
l'article tres, llavors, tornam a estar amb el mateix, l'article
tres fa referència als residus integrats dins aquest pla, s'hi
parla d'uns en concret i després es parla en el punt 3.2 del
Pla de residus sòlids urbans, llavors, aquests hi estan
inclosos, formen part del total, o sigui, no són unos y no los
otros, son los unos y los otros, i d'aquests otros, que és el pla,
diu "amb les modificacions que s'hi puguin produir", per
tant, no en queda exclòs, ni els residus sòlids ni les possibles
modificacions del pla que s'hi puguin introduir.

Després tenim l'e), que torna a parlar de la modificació
del pla sectorial. Jo crec que ja hem parlat d'aquest tema i
que la modificació d'aquest pla director no hi entra, no
forma part d'aquests criteris, d'aquest pla sectorial que
volem fer, està integrant dins els criteris, i el dia de demà,
quan surti el pla, si han sortit unes lleis per les quals pertoca
modificar el pla sectorial, el pla de residus urbans que hi ha
ara, s'inclouran dins aquest pla sectorial, amb les
modificacions que s'hagin produït.
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A l'apartat f), no es fixa termini per a la redacció.
Efectivament, he de donar el vist-i-plau a aquesta exposició per
part seva. No obstant això, es durà a terme, a ser possible, dins
l'any 97.

A l'apartat g), minimització de la redacció i valoració dels
residus, no es quantifica, és que fa molt mal quantificar allò que
vostès demanen. Hi ha certs aspectes on sí estan quantificats,
que és al Pla nacional de residus perillosos, aquest està
quantificat, ara, els altres, no estan quantificats, però n'hi ha una
altra, de quantificació, que sí que ens afecta, que és la que ha
sortit en la llei del mes d'abril, de residus d'embalatges. Aquí
també es marquen uns criteris, i aquests criteris estan
mantenguts i figuren dins els objectius del pla sectorial.

"No es delimiten clarament", diuen a l'apartat h), "les
competències de les distintes administracions". Efectivament,
perquè creim que encara no és el moment adequat per parlar de
qui és competència, perquè ja ens barallaríem, possiblement,
abans de començar. De qui és la competència, qui fa la
normativa i qui fa la gestió. En aquest moment crec que hi ha
una cosa bastant clar, la normativa és del Govern i la gestió,
parla de Mallorca, supòs que a les altres illes és igual, la gestió
és del consell insular. Crec que és un tema que es podrà tocar.
Hi haurà temps més que suficient per discutir-lo.

I després, com a darrer punt, marca l'i), el punt 19.1, quant
que els productors siguin responsables subsidiaris quan han
entregat els residus als gestors autoritzats. Diuen que no és veu
clar que hi hagi aquesta responsabilitat subsidiària. No vull dir
que hi estiguin equivocats. De totes maneres, jo els recordaria
que, per exemple dins la construcció, un promotor d'un edifici
contracta..., o un constructor, i no obstant això, manté una
responsabilitat subsidiària. De totes maneres, la cessió dels
residus del productor al gestor autoritzat, segons llei, suposa una
transferència de titularitat d'aqueixos. Aquests aspectes
provenen directament de la normativa en vigor, Llei 20/86,
bàsica dels residus perillosos, i Reial Decret 833, de l'any 88,
que desenvolupa el seu reglament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la defensa de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
diputat Sr. Carles Cañellas.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
jo crec que en aquest moment ja continuar parlant d'aquests
criteris resulta un poc superflu, en el sentit que els temes
que interessaven aquesta cambra ja s'han discutit, crec que,
a més, amb una certa repetició i reiteració, que si (...), que
si directrius...

Per tant, jo crec que l'únic que faré serà fer un repàs al
text presentat pel Govern i al qual dóna suport el nostre
grup, el grup del PP, i que, com és lògic, és el que considera
més adequat en aquest moment.

Comença amb un apartat referit a l'àmbit territorial del
pla. Hi ha hagut majoria, per no dir unanimitat, ningú no
s'ha ficat amb ell. L'horitzó temporal també ha merescut
quasi unanimitat o almenys ningú no hi ha presentat cap
esmena.

El punt tercer és el més debatut, és el famós, si hi ha tots
els residus, si no hi ha tots els residus, si hi cans morts, si hi
ha els vehicles, si hi entren els residus urbans o no. Jo supòs
que no ha quedat aclarit, a pesar que n'hem parlat tres o
quatre vegades. Per a nosaltres, el punt 3.1 fa una
enumeració concreta, i vull acceptar, Sr. Antich, que no
exhaustiva, per allò dels animals, els cotxes, els vehicles,
però el punt 3.2 diu ben clarament que aquests, els residus
sòlids urbans de les Balears, entren dins aquest pla de
criteris, dins aquests criteris que han de formar l'embrió d'un
pla. Per tant, aquests residus sòlids urbans formen part
d'aqust pla, no just de l'actual, sinó que, a més, s'hi afegeix
"així com les seves possibles modificacions, que
s'integraran en la planificació general de la gestió dels
residus", cosa que vol dir que no els deixam estancats a un
cantó, que ens dedicarem exclusivament als sis o set que
s'enumeren en el punt 3.1, sinó que, al mateix temps, hi pot
haver una modificació del Pla de residus sòlids urbans i,
llavors, aquest també formarà part del nou pla.

La ubicació, aquí hi ha hagut, em pareix, qualque
persona que ha dit que sí, que seria falta, perquè diu "el pla
haurà d'assenyalar la ubicació de les instal•lacions que s'hi
preveuen", "respectar la planificació territorial i
urbanística", etc., això és de cajón, és indubtable, fins i tot
ja no ho han dit vostès, i ho diré jo, fins i tot hi hem de
posar els abocadors de les cendres i de les escòries, no sigui
cosa que hi tenguem tota una infraestructura, que va 16.000
milions de pessetes, i després no sabem què hem de fer amb
les cendres del cigar.

El punt cinc, minimització, ningú no hi ha dut la contra.

El sis, la valoració, tampoc.
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El set, principi d'autosuficiència, he de reconèixer, ho ha dit
no sé quin dels portaveus, que s'hauria de definir un poc més
aquesta autosuficiència. Jo, amb això, també hi puc estar
d'acord, perquè no queda clara l'autosuficiència de les distintes
administracions, perquè aquí parlen que hi ha distintes
administracions (Govern balear, consell insular, ajuntaments),
i després, per un altre costat, també parlen de España y de
Europa, o sigui, que ens hi haurem d'aferrar un poc fort, en el
sentit de saber a qui correspon cada tasca i cada funció.

El foment, aquí tothom hi ha estat d'acord, però aquí torna
a venir el problema de les administracions. "Les diferents
administracions de la CAIB (Govern, consells i ajuntaments)
fomentaran la prestació" etc. Hi tornam a estar amb la mateixa.
Supòs que tots estam d'acord que tothom ha d'anar pel mateix
camí, tothom ha de fomentar el mateix, hem d'arribar a un bon
pla i que cadascú hi ha de tenir la seva responsabilitat.

Aquí és on hi ha un punt, sobre el qual se m'ha fet gest com
de dubte,  quan he dit que s'hi parla de reciclar. El punt vuitè diu
clarament "es potenciarà la creació de circuits de reciclat",
supòs que això vol dir que es dóna suport al reciclat. és més, jo
diria que, dins el reciclat, hi hauria d'haver el compost, com un
reciclat més o com una reutilització d'un residu. Per tant, crec
que el reciclat està ben definit dins aquests criteris, i just jo
deman que, per a aclariment, s'hi inclogui, per exemple, un
compost.

El principi de subsidiarietat, en aquest cas és del Govern, no
és aquell de què parlàvem abans, que si fa les cessions. Que el
Govern balear podrà actuar subsidiàriament en els casos on la
gestió dels responsables sigui insuficient o inadequada. És
normal, excepte, com és lògic, que quan atribuïm
responsabilitats, surti que aquesta seria una responsabilitat d'un
consell, llavors, n'hem de llevar Govern i hi hem de posar
consell. Mentre no es defineixi de qui és la responsabilitat, ens
va be, en principi, perquè la responsabilitat normativa és del
Govern, mantenir-hi el Govern.

El punt deu, programes i projectes específics. És un tema
que ja ha sortit, on a causa que les famílies de residus són tan
rares, tan estranyes i tan diverses, és normal o creim que és
normal que hi pugui haver una sèrie de programes específics.
Aquí se situen els residus del sector turístic, els dels petits
productors i un programa de restauració i sanejament dels sols
contaminats. Això, a la millor, Sr. Alorda, pot anar un poc en el
sentit que vostè sol•licitava un finançament per a la recuperació
del sol, que, on hi ha hagut un abocador, el sol pugui estar
contaminat; no vol dir que sigui així, però podria venir per aquí.
És un punt que podria coincidir amb el seu.

El punt onze, comissió de residus, s'ha tocat aquest tema. Per
a nosaltres, es crea una comissió d'experts, de gent que pugui
aportar un saber, qualque portaveu hi ha afegit que, a més
d'aquests experts, hi hauria d'haver altre tipus de gent. Idò, aquí
queda, queda damunt la taula, ja veurem com acaba.

El punt dotze, organisme de gestió. "El pla estudiarà quina
ha de ser la figura o figures adequades per dur a terme la
coordinació i gestió administrativa en l'àmbit dels residus, sigui
dins els organismes existents, sigui mitjançant la creació d'altres
nous". Bé, és una creació d'un organisme que hagi d'impulsar
aquest tema. Personalment, crec que no se n'ha de crear cap
més, de nou, basta amb el que tenim en marxa, i ja sigui al
Govern o al consell, hi ha personal més que suficient i capacitat
per dur endavant aquest tema.

Coordinació entre organismes públics. Tornam a estar que
les diferents administracions de la CAIB vetllin per una
bona prestació dels serveis, i hauran de coordinar i concertar
el conjunt d'actuacions. És una bona declaració d'intencions.
Em pareix més el consell a la mare superiora, perquè d'aquí
que totes les administracions anem pel mateix camí, em
pareix que haurà de ploure bastant, però, en fi, donem pas
a l'esperança.

Convenis de col•laboració. "El pla impulsarà la
realització de convenis de col•laboració sectorial i
empresarial", tothom hi està conforme.

Un sistema d'informació, perquè avui en dia, per
treballar, ha d'estar tot informatitzat. 

Aprofitament energètic dels residus, que això ve imposat
per la normativa europea, és al final d'una cadena, on
primerament s'ha de suprimir o s'ha de disminuir el nombre
de residus, el nombre de quilos de fems, que després ve el
reciclatge, després acaba que s'ha de col•locar això, i preveu
la incineració amb aprofitament energètic. Per tant, és al
final de la cadena, i s'ha de mantenir.

El punt disset, és el començament de la cadena, o sigui,
com que hem dit que, a ser possible, hi ha d'haver el menor
nombre possible de residus, es procedirà a fomentar
activitats d'investigació i desenvolupament sobre
tecnologies i mètodes de prevenció de residus.

Divuit, inspecció i control. Hi tornam a estar les
diferents administracions de la CAIB, que exerciran un
nivell de control i inspecció.

Responsabilitat, punt dinou. Aquí s'estableix ben
clarament, a l'apartat 19.1, que "els productors o posseïdors
de residus podran gestionar directament o cedir-ne la
responsabilitat a tercers degudament autoritzats". És a dir,
que el problema el te qui produeix el residu, i aquest senyor
pot transferir la seva responsabilitat a un gestor, aquesta
fórmula també ja ve bastant especificada, no molt
concretada, però sí ben pinzellada, a la llei d'abril
d'enguany, on ja es parla de la importància que en aquest
tema tenen els ajuntaments. I en el seu apartat nou,
"participación de las entidades locales", s'hi diu..., o sigui,
primerament parla que "las entidades locales, en los sistemas
integrados, se llevarán uns convenis", diu "de acuerdo con lo
que se establezca en estos convenios de colaboración, las
entidades locales se comprometerán a realizar la recogida
selectiva de los residuos de envases y envases usados,
incluidos en el sistema integrado de gestión de que se trate, a
su transporte hasta los centros de separación y clasifiación o,
en su caso, directamente a los de reciclado o valoración", ho
he llegit al pie de la letra i en castellà, perquè això ve en
castellà, és el BOE. Per tant, aquí la responsabilitat primera
de la primera administració de què parla la llei, i en parla
bastant clarament, és que és de l'ajuntament, i això tampoc
no és nou perquè la llei del 75 establia que la propietat dels
fems és dels ajuntaments. Per tant, creim que la
responsabilitat, a part de la del productor, començarà a
anar..., la primera administració que toca serà
l'administració municipal. De totes maneres, supòs que,
quan es faci el pla, es concretarà un poc més.
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Apartat vint, información y educación ambiental. "El pla
haurà d'incloure previsions en educació ambiental i el pla haurà
d'incloure el mecanisme que permeti el debat i la participació
social en la gestió dels residus". Ha estat acceptat més o manco
per tothom, ningú no ho ha contradit.

I després, als apartats vint-i-dos i vint-i-tres, s'hi parla
concretament de dues actuacions puntuals, com són els residus
perillosos i els residus procedents de la depuració de les aigües
depurades, per a ús agrícola.

Creim i repetim que, per a nosaltres, el grup que sustenta el
Govern Popular, és un bon criteri, són uns bons criteris, és un
bons sistema per començar a atacar el tema dels fems i
aconseguir, d'aquesta manera, una unificació de criteris tant en
els residus que abans o estaven assenyalats com en aquells que
estan inclosos en el Pla de residus urbans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció dels altres grups?
Grup Mixt? Grup Parlamentari d'Esquerra Unida?, Sr. Grosske,
té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per expressar, per
raons òbvies i per coherència amb la nostra posició de
devolució al Govern d'aquests criteris, el nostre vot en contra de
la proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport,
naturalment, a aquesta proposta del Partit Popular, també una
altra vegada "cojoista" respecte dels criteris que presenta..., que
ens presenta el Govern. No repetiré, evidentment, els motius
pels quals nosaltres la rebutjaríem, quant, sobretot, que és un
insult a les reivindicacions reiterades per part del Consell
insular de Mallorca de modificació del Pla de residus.

Ens diu el representant del PP que hi ha tots els residus
inclosos dins aquest pla, que fins i tot n'hi ha els urbans, i
ens cita una vegada i una altra el punt 3.2, però, aleshores,
els objectius generals del pla, que parlen, en primer lloc, de
preveure, minimitzar i reduir, s'han d'aplicar a tots els
residus, o no? El segon punt, reciclatge, s'ha d'aplicar a tots
els residus, o no? Nosaltres entenem perfectament que
mentre continuï vigent una concessió que obliga a incinerar
el cent per cent de residus, no de rebutjos, sinó de residus,
és una befa dir que aquests criteris generals també
s'apliquen als residus sòlids urbans, de l'illa de Mallorca
com a mínim. Crec que un mínim d'honestedat hauria de
reconèixer que n'estan exclosos, ajornat el seu encaix a un
moment que el PP consideri més adequat, el PP del
Parlament de les Illes Balears, perquè el PP del Consell
Insular de Mallorca s'ha pronunciat en tres ocasions que és
immediat el moment adequat de modificar el pla director
sectorial. I tot el que va succeint i tots els arguments que ens
dóna el Govern i el Grup Parlamentari Popular per ajornar
aquesta modificació són arguments que, ben al contrari, el
nostre grup entén que vénen a afavorir la nostra posició, i
sobretot, d'entrada, la Llei d'envasos i embalatges. Ara
només falta que esperin la Llei general de residus, i que
quan hagi sortit la Llei general de residus, algú senti a
qualque passadís de la carrera de Sant Jeroni que algú
discuteix si també es vol canviar la Llei d'envasos i
embalatges, i així sempre ajornam els ajornaments. Creim
que no es pot continuar d'aquesta manera.

I escoltant el Sr. Cañellas, nosaltres ens reafirmàvem en
els motius que duen el Govern a preferir i a veure amb
molta simpatia aquesta figura dels criteris de la Llei
d'ordenació del territori. Ens deia que els criteris són
orientatius, llavors, és el pla qui decideix i que més o manco
es decanta o no, fins i tot ha arribat a donar la raó sobre la
manera com estan redactades algunes de les proposicions o
alguns dels punts dels criteris, encara que no són
pròpiament gaire encertats, principi de suficiència, la
"innecessarietat" d'un nou organisme per gestionar els
residus, però tot això no duu al Grup Parlamentari Popular
a fer-ne una crítica i una esmena, per la senzilla raó que es
poden aprovar els criteris així com sigui, perquè només es
publiquen en el BOPIB, i no en el BOCAIB, només quan
interessa fer saber qui comanda en algun pla territorial
parcial, també fins i tot esdevenen importants els criteris;
normalment, basta amb incomplir-los. Per tant, nosaltres no
li podem donar suport a aquesta mesura.
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Per cert, només un aclariment, nosaltres no hem dit en cap
moment que no hi hagi reciclatge, ens referíem que el reciclatge
hi és, però no hi és per a residus sòlids urbans, allò que dèiem
que no hi és és la recollida selectiva, no sé si hi ha hagut una
confusió o si personalment m'he equivocat pronunciant, ens
referíem a la recollida selectiva.

I un aclariment que demanaria al portaveu del Grup
Parlamentari Popular, perquè sembla que a la tribuna ha
proposat una esmena in vocce respecte del 8.3, que ha dit que
per a millor aclariment es fes esment explícit al compostatge, el
nostre grup ho ha sentit, però no veim que s'hagi formalitzat
com una esmena in vocce real i ens agradaria saber si realment
hi ha una esmena o no hi ha cap mena d'esmena, sinó una
precisió de caràcter personal a les que ens té avesat el Sr.
Cañellas. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació ...

Sr. Cañellas, per aclarir, perdó, un momentet.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antich, té la
paraula i disculpi.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Bé, només per manifestar que creim
que de la nostra exposició i de les intervencions que hem tengut
en relació a les defenses que han fet els altres grups a les nostres
fixacions de posicions queda ben clar que no podem donar
suport a la proposta de resolució que presenta el Partit Popular.
De totes formes, voldria respondre a una sèrie de qüestions que
ha plantejat el Sr. Cañellas a aquesta darrera intervenció, en el
sentit de dir-li que, efectivament, ell diu que aquests criteris
inclouen tots els residus, és a dir, efectivament, inclouen també
els residus urbans en el punt 3.2 per dir que els residus urbans
no són inclosos, aquesta és la inclusió que es fa, purament i
simplement per dir que als residus urbans no els afecta aquest
pla, sinó que el pla que els regularà serà el Pla director de
residus sòlids urbans vigent. Jo només voldria dir una cosa, que
és que ni tan sols s'aprofita per a residus sòlids urbans el que
tenen de bo aquests criteris, és a dir, en el Pla de residus sòlids
urbans vigent, es diu que es donarà prioritat al reciclatge i/o a
la valorització, i/o, i això va ser al que es va acollir el Govern
al seu moment precisament per només donar prioritat a la
valorització i, per tant, només donar prioritat a la incineració i
no incloure dins els plans directors, d'acord amb el que deien els
criteris al seu moment, tot el tema del reciclatge i compostatge.
En canvi, actualment, en aquest pla, que això sí que creim que
està bé, el que es diu és que es donarà prioritat al reciclatge i a
la valorització, és a dir es donarà prioritat a les dues coses, per
tant si això afectava els residus sòlids urbans, com que tenen el
mateix rang normatiu, un pla i l'altre, aquest s'ahuria fet darrer
i per tant modificaria l'anterior i per tant el tema del reciclatge,
de qualque manera, estaria ja descol•lapsat.

Per altra banda, nosaltres no ens referíem que el pla no
parlàs de reciclatge, ens referíem, i així ho diu la nostra
proposta, clarament, que no es dóna la importància que toca
tenir, tant als objectius generals com dins els criteris, a la
recollida selectiva, com a instrument fonamental per arribar
a aquest reciclatge, a la recollida selectiva, no al reciclatge.

Dir que el tema dels programes específics per al sector
turístic no els entenem de cap de les maneres si realment els
residus sòlids urbans estan exclosos d'aquest pla, quan tots
sabem que la majoria de residus del sector turístic o els
principals residus del sector turístic, són precisament els
urbans.

Per altra banda, tampoc no podem entendre de cap de les
maneres com nosaltres podem complir els objectius que
marca el pla de perillosos, que diu que l'any 2000 tots els
residus perillosos ja han de tenir un tractament adequat, si
els mateixos criteris es proposen  com per tenir una xarxa
d'instal•lacions l'any 2005, és a dir, l'any 2000 ja tractarem
tots els perillosos i, en canvi, fins l'any 2005 no tendrem la
xarxa adequada per tractar aquests perillosos. Això tampoc
no s'entén de cap de les maneres.

També dir que tot el tema de responsabilitat és evident
que hauria d'anar regulat per llei, i dir-li que, efectivament,
de tot el tema de responsabilitat se'n parla a la Llei de
residus perillosos del 86, però parla de responsabilitats
solidàries dels productors quan cedeixen a gestors no
autoritzats aquests residus, però no parla de cap de les
maneres de responsabilitats subsidiàries dels productors que
cedeixen aquests residus a gestors autoritzats.

Per totes aquestes qüestions i perquè creim que realment
el document que planteja el Govern no és l'adequat tant pel
seu contingut com pel seu rang, com per moltes altres
qüestions, per donar una solució global a tota la
problemàtica dels residus, per això no podem donar, de cap
de les maneres, suport a la seva proposta de resolució i, per
tant, hi votarem en contra. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Carles Cañellas, té vostè
la paraula.

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Sr. Alorda, jo he
dit i em sembla que ho he dit bastant clar, que era un parer
meu que dins el reciclatge s'ha d'entendre també el
compostatge i no tant com a reciclatge, sinó com a
reutilització d'un residu, que s'això sí se'n parla, tal vegada
no m'he expressat bé, vull continuar opinant que és el
mateix, per tant no hi ha esmena ni hi ha proposició de
transacció ni molt manco.
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Sr. Antich, recollida selectiva ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cañellas, no és ...

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles Felip):

Només és per aclarir un punt i m'assec, no entraré en
discussió.

(Rialles)

El reciclatge suposa per força una recollida selectiva en
origen o en destinació, si no ja em dirà vostè com reutilitza les
botelles si no les ha destriades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam directament a la votació. En primer lloc, votarem, si
no hi ha petició de votació separada, les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, es poden
votar conjuntament?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
propostes de resolució presentades per Esquerra Unida, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que les podríem votar també conjuntament.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquestes
propostes, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Mixt. Sembla que hi ha una petició per part d'Esquerra Unida
que voldria votar separadament la proposta 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
7 presentada pel Grup Mixt, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 1. Queda
rebutjada aquesta proposta 7.

I passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes propostes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt.

I passam a votar les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari Socialista que si no hi ha petició de
votació separada, es farà conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades les propostes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista.

I finalment, passam a votar la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 31; en contra, 28. Queda aprovada la
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

II.4) Debat de les propostes de resolució derivades del
debat dels criteris generals per a la redació del Pla
territorial parcial d'Eivissa i Formentera.

I passam seguidament al debat de propostes de resolució
derivades del debat de Criteris generals per a la redacció del
Pla territorial parcial d'Eivissa i Formentera. En primer lloc,
veurem les propostes de resolució presentades pel Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el seu portaveu, Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Hi ha alguns dirigents del Partit Popular que creuen que no s'ha
de fer gaire cas dels criteris per elaborar els plans territorials,
que és normal que siguin ambigus, inconcrets i que l'important
no són els criteris sinó el pla en si mateix. Però clar, això podria
arribar a ser o pot ser una petita trampa. Per què dic això?,
perquè quan arriba el moment d'elaborar el pla, hi pot haver i de
fet hi haurà partits o col•lectius que proposaran iniciatives,
coses per enriquir aquest pla i aleshores sortirà el Partit Popular
i dirà: "no, això va en contra dels criteris i per això no ho podem
incloure, no, això no ho permeten els criteris", per això
nosaltres creim que per evitar que pugui passar això, és
important concretar i definir alguns dels criteris per tal que no
es pugui donar aquesta situació.

Els Verds hem presentat 26 propostes de resolució,
òbviament no les comentaré totes, voldria centrar-me en alguns
dels aspectes més importants. En primer lloc, i també coincidint
amb la primera proposta de resolució, el que hem fet Els Verds
és únicament i exclusivament recollir els desitjos manifestats
pel mateix president del Consell Insular, demanant que sigui el
Consell Insular l'òrgan que ha d'elaborar aquest pla territorial.
Jo crec que en aquest cas, el Sr. Marí i Calbet, ha tengut un gran
encert demanant això, i per això nosaltres, en aquest cas, com
que coincidim amb ell, estam segurs que no ens deixarà sols a
l'hora de donar suport a aquesta iniciativa. A més, nosaltres
demanam una cosa, que aquesta no l'ha demanat directament el
president del Consell Insular, sinó que aquesta l'hem afegida
nosaltres, que és que no només l'elaboració es faci des del
Consell Insular, i quan deim des del Consell Insular òbviament
deim, també recollint algunes de les idees del Sr. Marí i Calbet,
amb la participació d'ajuntaments, empresaris, ONG, etc., etc.,
no només volem que s'elabori el pla des del Consell Insular,
sinó que també aquest organisme ha de ser responsable de
gestionar el pla, no només elaborar-lo, sinó gestionar-lo.

I vull ja avançar-me i dir que no ens valen solucions de
compromís com per sortir del pas, com la que aquest matí
anunciava el portaveu del Partit Popular amb els plans
territorials, com dir bé, "ja que el president del Consell d'Eivissa
ens ha demanat poder-ho fer, haurem de buscar una solució de
compromís, haurem de buscar una solució híbrida per tal de
contestar una mica tothom, i ja que els plans els ha de fer el
Govern i no estam acostumats a això que des dels consells
insulars ens demanin per fer-ho ells, haurem de veure com ho
solucionam, solució: farem un conveni entre Govern balear i
consell insular, i així, d'alguna manera ja donam la impressió
que és el consell insular qui ho fa, fins i tot posarem els nostres
tècnics del Govern balear, els donarem un despatx al consell
insular, perquè quan venguin a Eivissa puguin fer feina allí i
així donarem la sensació que és el Consell Insular qui fa això",
però això òbviament és una trampa que serà el Govern balear
qui continuarà tenint el control absolut sobre la redacció
d'aquest pla territorial. Per tant, esper que el president del
Consell Insular no caigui en aquesta trampa.

En segon lloc, voldria referir-me a Formentera, ja vàrem
dir en comissió i reiteram ara que Formentera hauria de
tenir un tractament específic, un tractament diferenciat
perquè lògicament és una illa que no té rea a veure, és una
illa diferent d'Eivissa i, per tant, que quedi tot sumit,
mesclat dins un sol pla, dins un pla únic, pensam que no és
adequat.

En tercer lloc, vull comentar que bona part de les nostres
propostes de resolució fan referència a destacar els límits
ambientals, els límits físics que tenen les nostres illes i, per
tant, s'han de limitar algunes coses com, per exemple
l'explotació turística i residencial, també s'ha de posar límits
al malbaratament d'aigua, a través d'estalvi, depuració
terciària, s'han de prohibir pedreres dins les aneis, s'han de
soterrar xarxes telefòniques i xarxes elèctriques dins els
espais naturals, tal com, per cert, es va decidir en un acord
pres al Consell Insular en aquest sentit i, per tant, esper que
també el Sr. Marí i Calbet serà coherent amb aquesta
decisió presa des del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
També es demanen coses òbvies des del punt de vista
ecologista, com és que no es prevegi fer més ports esportius,
més camps de golf, que es protegeixin els illots, que es
limiti l'accés de vehicles als espais naturals o la gestió
ecològica de residus, etc. No entraré més en aquests
aspectes perquè crec que estan prou clar es les propostes de
resolució. 

Jo voldria fer simplement, destacar el primer tema que
he destacat, que crec que és el més important, i és que tot
això no servirà de res si no donam la veu, si no donam
l'oportunitat que el poble d'Eivissa i Formentera, a través,
mitjançant els seus representants polítics, els seus
representants socials de col•lectius puguin participar en
l'elaboració, en la redacció del futur que volen per a les
seves illes. És una cosa òbvia que així, afortunadament, i ho
deim, així ho ha entès el Sr. Marí i Calbet i ens n'alegram,
i, per tant, el que demanam és molt senzill, deixem que
siguin els consells insulars, en aquest cas el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, qui elabori i coordini el nostre pla
territorial.

Senyors del PP, facin cas al Sr. President del Consell
Insular, facin-li cas, ho ha dit als mitjans de comunicació,
ho ha ratificat en comissió, els eivissencs i els formenterers
hem de fer, volem fer el nostre propi pla, volem planificar
el nostre desenvolupament, per tant, jo crec que el que no
poden fer és oferir solucions per part del Govern, solucions
dolentes de dir, "bé, per tranquil•litzar els dirigents del
Partit Popular d'Eivissa, farem -com ja he dit abans- aquesta
cosa híbrida, donarem a entendre, farem veure que els
consells també participen en això", però crec que és evident
que serà, com ha passat sempre fins ara, el Govern balear
qui controlarà des del principi fins al final tot aquest procés,
crec que seria una llàstima. Per tant, esper que el Sr. Marí i
Calbet no canviarà d'opinió, i estic convençut que donarà
suport, com a mínim, a la nostra primera proposta de
resolució.
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Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per anunciar que
des del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida donarem suport a
totes les propostes de resolució presentades pel Grup Mixt,
exceptuant-ne la 4 on ens abstendrem, en el sentit que nosaltres,
tot i considerant que efectivament l'illa de Formentera ha de
tenir un tractament específic i diferenciat en el marc dels criteris
i en el marc del futur pla territorial, no tenim tan clar que aquest
tractament específic s'hagi de traduir en un pla distint i, per tant,
que hi hagi d'haver un pla territorial per a Eivissa i un pla
territorial per a Formentera, des del moment que el flux
econòmic, la proximitat territorial, el fet de compartir tota una
sèrie d'infraestructures, creim que fa perfectament viable la
possibilitat de recollir aquesta especificitat i aquest tractament
diferenciat en el marc d'un únic pla territorial. I en aquest sentit,
com que també no en feim una qüestió de principis, ens
abstendrem a la proposta de resolució 4, i votarem
favorablement tota la resta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Té la paraula el representant del Grup
Nacionalista, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport a totes
les propostes de resolució presentades pel Grup Mixt, és cert
que en aquest cas, pel que fa a l'illa de Formentera, la proposta
és més concreta, més radical la que fa el Grup Mixt, però creim
que, en tot cas, del que es tracta és que hi hagi un plantejament
rigorós i un plantejament específic de la realitat de Formentera,
a nosaltres ens va bé que es faci a través de la nostra proposta
de resolució, però també a través de la que proposa el Grup
Mixt i, per tant, també li donarem suport.

A l'única que ens abstendrem és a la darrera, referent al
parc d'innovació tecnològica. Creim que el fet de la mala
experiència de l'illa de Mallorca, on l'estrategia BIT resulta
que ha de quedar condicionada a una urbanització de 6.000
habitants perquè si no hi ha aquest caràcter residencial no es
pot fer innovació tecnològica, creim que ens pot fer perdre
la perspectiva del que pot arribar a ser un parc d'innovació,
que creim que com un polígon específic d'innovació
tecnològica, no creim que s'hagi de rebutjar d'entrada. El
nostre grup s'hi abstendrà perquè creim, ja dic, que sense
aquest condicionament de caràcter residencial, com si fos
necessari que anassin a viure a una ciutat de nova planta
aquests tècnics, no té sentit el parc d'innovació tecnològica,
nosaltres estam convençuts que sí, és la solució que
propugnam a l'illa de Mallorca, i creim que el pla podria
trobar solucions semblants a l'illa d'Eivissa. És per això que,
d'entrada, per no prejutjar quina solució final podria tenir
aquest tema, nosaltres ens abstendrem, perquè si hi hagués
una solució ecològicament adequada, no trobam que s'hagi
de rebutjar d'entrada la possibilitat d'aquest parc. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I ara té la paraula el representant del Grup
Socialista, el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per fixar posició sobre les
propostes de resolució del Grup Mixt, anunciar que votarem
a favor la majoria per ser coincidents amb les que presenta
el Grup Socialista, ens detendrem més endavant en la seva
defensa, però, per al seguiment del debat i de les votacions,
anunciar que ens abstendrem també a la proposta 4, vull
anunciar que compartim la intenció del proposant, però
pensam que la forma de fer aquest tractament específic tant
en el diagnòstic territorial com en les estratègies a proposar
per a l'illa de Formentera, és més correcte fer-ho de la forma
que proposam nosaltres perquè si el que es pretén és un pla
específic per a l'illa de Formentera, obligaria a treure en
aquest moment l'illa de Formentera d'aquest pla, i a tramitar
uns criteris propis per a l'elaboració del pla territorial de
l'illa de Formentera en ares al compliment de la Llei
d'ordenació territorial, per tant, coincidint amb l'interès, amb
l'objectiu que es consideri un tractament diferenciat i
específic per a l'illa de Formentera, ens abstendrem en
aquest punt 4 pel que fa a la redacció.

Votarem que no a la proposta de resolució 20 i ens
abstendrem a la proposta de resolució 25. Això és tot,
moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I, per acabar aquest torn, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni
Marí.
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EL SR. MARÍ I CALBET:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, jo li anava a fer una proposta de transacció per a la
primera, vostè m'ha aclarit els assumptes i ja no li faig, votaré
en contra, votarem en contra. 

Al punt 4, la veritat és que li podríem donar suport, però
creim que la redacció de la proposta 1 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM és més correcta i la votarem a favor, el
resultat és el mateix, diferenciat el que és l'illa de Formentera
del que és l'illa d'Eivissa, que això ho hem pensat sempre, i crec
que els criteris ja ho aclarien, però no impedeix això.

A tota la resta li votarem que no, la qual cosa no vol dir que
en el moment de la veritat, i si vostè ho desitja, per descomptat,
hi haurà alguns, bastants tal vegada d'aquests temes que podrem
discutir, tal vegada hi ha algunes idees que podran anar
endavant. es més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam ara a la defensa de les propostes de
resolució 3420, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Té la paraula el seu portaveu, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats. Aquest és un dels criteris als quals Esquerra
Unida no presenta una esmena a la totalitat o de devolució al
Govern, perquè, malgrat, efectivament, el mateix emperò que
comparteix amb els altres criteris es podria sostenir en aquest
cas, és a dir l'absència d'una directriu d'ordenació territorial,
també consideram que dins unes determinades circumstàncies
i dins un determinat àmbit de debat polític, és possible, d'una
manera racional i d'una manera constructiva, procedir a
l'elaboració d'instruments de planejament a nivell insular, tant
a l'illa de Menorca, com a l'illa de Mallorca, com a les illes
d'Eivissa i de Formentera. En aquest sentit el que presentam són
11 propostes de resolució que intenten millorar el text amb un
contingut polític i en la direcció i amb els criteris que
naturalment animen el programa polític d'Esquerra Unida de les
Illes Balears.

En concret, la primera de les propostes de resolució fa
referència al tema de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, i el
que es planteja és que els criteris recullin entre les seves
especificacions els límits territorials i el grau de protecció de
què actualment gaudeix la reserva natural de Ses Salines. Això
és extraordinàriament important perquè assistirem al llarg del
debat a diferents propostes relatives a aquesta qüestió, i convé
deixar molt clar que no només és important determinar una
figura de protecció, la que actualment és legalment vigent, o
una altra de les taxades per la Llei 4/89, com el fet de
determinar el límit territorial que es vol protegir, perquè,
naturalment res no seria més enganyós per a l'opinió pública i
per a les expectatives que tenen molts de ciutadans d'Eivissa i
Formentera, que procedíssim al manteniment o a la instauració
de noves figures de protecció a Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, però que tenguessin un abast territorial més limitat
que l'actual i que, en definitiva, permetessin compaginar
pretesos objectius de caràcter proteccionista amb el
compliment, amb la realització de les expectatives urbanístiques
que sempre han estat planant i que sempre han amenaçat la
preservació d'aquest paratge que és un patrimoni, jo crec que un
dels més importants patrimonis naturals, de la nostra comunitat
autònoma. Per tant, important, crid l'atenció sobre aquest criteri,
preservació de Ses Salines d'Eivissa i Formentera en els límits
i en el grau de protecció de què actualment gaudeixen. 

La segona qüestió fe referència a la necessitat que aquests
criteris abordin la minva substancial del sòl urbanitzable a
les illes d'Eivissa i Formentera. El planejament municipal
dels diferents municipis d'aquestes illes permetria,
teòricament, la multiplicació per cinc, per sis, de la població
d'aquestes illes. Per tant, són planejaments municipals
absolutament fora de mida, fora del que són uns criteris
globals que mereix i que necessita, en qualsevol cas, una illa
a l'hora de ser planificada territorialment, que necessiten
d'un instrument superior al planejament municipal per
procedir a la seva correcció.

A la resolució número 3 es demanen mesures eficaces
per a la protecció del sòl rústic i, molt concretament,
mesures de protecció del sòl rústic front a la pressió
econòmica, la pressió social, realment existent, d'utilització
d'aquest sòl per usos de caràcter residencial. És ben cert, i
ho comentàvem a la compareixença del conseller per tractar
sobre aquesta qüestió en comissió, que l'hàbitat dispers, la
població..., la urbanització dispersa és una de les
característiques tradicionals d'aquestes illes. Però,
evidentment, aquest assentament tradicional sobre el
territori s'ha produït en unes condicions econòmiques i en
unes condicions socials radicalment distintes de les que
actualment existeixen. El que llavors era una circumstància
derivada d'una organització econòmica i social determinada,
en aquests moments és simplement una amenaça de
desvirtuació del sòl rústic de les illes d'Eivissa i de
Formentera, que ha de ser colAlapsada, que ha de ser
coartada mitjançant instruments de planejament com els
derivats d'aquests criteris que avui discutim.

La resolució número 4 aposta clarament per dos criteris:
la reutilització de totes les aigües residuals un cop
depurades i, evidentment, acabar amb la política de
construcció de noves dessaladores com a sistema de
solucionar el problema dels recursos hídrics a les illes
d'Eivissa i de Formentera. Aquestes dessaladores, que també
es proposen per part del Govern a l'illa de Mallorca, són
solucions de caràcter desenvolupiste que el que fan és
esmortir temporalment el problema però, en definitiva,
també impedeixen que la pròpia comunitat, que la pròpia
societat, s'enfronti a la necessitat d'ajustar el seu model de
desenvolupament i els seus nivells de creixement de
caràcter quantitatiu, ajustar-los a les necessitats i a les
possibilitats dels seus propis recursos i, entre aquests
recursos, els recursos hídrics.
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És necessari procedir, així s'explica a la proposta de
resolució número 5, a una revisió a la baixa de les previsions
del POOT, del Pla d'ordenació de l'oferta turística per una raó
de protecció del territori, per una raó de limitació del
creixement econòmic en termes quantitatius. Podem apostar pel
desenvolupament, no podem seguir apostant indefinidament pel
creixement en termes quantitatius si no volem deteriorar, entre
altres coses i altres recursos de manera irreversible, el territori.

La proposta de resolució número 6, per un desenvolupament
correcte de la protecció de totes les àrees previstes a la Llei
d'espais naturals. Una llei que, com tantes altres lleis en aquesta
comunitat autònoma, està mancada de desenvolupament i està
mancada d'obtenir el reconeixement d'instruments viables per
part dels qui tenen, en aquests moments, la responsabilitat de
govern i de gestió de l'administració autonòmica.

Plantejam a la proposta de resolució número 7 que es
modifiquin els criteris relatius al tractament de residus, amb les
prioritats clares de reduir els residus, reutilitzar i reciclar,
implamentant sistemes de tractament de residus orgànics i
acabant, naturalment, amb els abocadors incontrolats d'Eivissa
i Formentera.

La proposta de resolució número 8 fa referència a la
necessitat de dotar, -com he dit abans arrel d'una proposta del
Grup Parlamentari Mixt-, d'un tractament específic a l'illa de
Formentera, que no s'ha de traduir, -ho he dit abans-, en un pla
absolutament diferenciat, però sí que s'ha de recollir en la
complexitat evident, geogràfica, territorial i poblacional que
suposa aquest conjunt de les illes d'Eivissa i de Formentera. 

La proposta de resolució número 9 proposa implamentar
polítiques d'estalvi i d'eficiència energètica, la promoció de les
energies renovables i la previsió de les esteses elèctriques aèries
i promoure el progressiu soterrament de les esteses elèctriques
existents.

A la proposta de resolució número 10 s'aposta per una
ordenació dels usos i activitats dels ports de les pitiüses a fi de
fer innecessàries les macro ampliacions i la construcció de més
ports.

Per últim, apostam a la proposta de resolució número 11 per
excloure a unes illes que tenen les necessitats i els problemes de
recursos hídrics com són les illes d'Eivissa i Formentera,
l'exclusió de la possibilitat de construcció de nous camps de
golf que és una figura absolutament estranya a la configuració
territorial, geogràfica i climàtica de la nostra comunitat i, en tot
cas, incompatible, -insistesc-, amb els problemes hídrics que la
nostra comunitat pateix en aquests moments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir? Té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar el vot
favorable a totes i cadascuna de les propostes de resolució
presentades pel Grup d'Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Té la paraula el representant del Grup
Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També vull anunciar el suport a
totes les propostes del Grup d'Esquerra Unida. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Anam molt bé. Té la paraula el representant del Grup
Socialista.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Supos que també seré ràpid
encara que he d'intervenir un poquet més. Votarem a favor
de la majoria de propostes, són coincidents amb les que
proposam nosaltres. Però a la proposta de resolució número
4, coincidim amb els problemes que planteja Esquerra
Unida sobre els costos medi ambientals i econòmics que
comporta el dessalar aigua del mar per aconseguir aigua
potable, però no estam d'acord amb, com diuen ells,
"prohibir la construcció de noves dessaladores". Creim que
és un objectiu per eliminar, la necessitat de construcció de
noves dessaladores, però no podem votar a favor d'una
prohibició taxativa perquè sí que pot ser, en algun moment,
una bona solució per mantenir els valors i els recursos
naturals que siguin necessari mantenir. Per tant, en aquesta
proposta de resolució número 4 ens abstendrem.

Igualment, ens abstendrem a la proposta de resolució
número 10, perquè si bé coincidim en la necessitat d'ordenar
els usos i les activitats dels ports de les pitiüses a fi de fer
innecessàries les macro ampliacions, com proposa Esquerra
Unida, o la construcció de més ports, en aquesta proposta de
resolució s'obliden d'una qüestió que és bàsica en el port
d'Eivissa: la seguretat. Aquesta seguretat requereix d'unes
determinades infraestructures i construccions que,
evidentment, s'hauran de fer. Per tant, ens abstendrem en
aquest apartat número 10. També ens abstendrem a la
proposta de resolució número 11. Moltes gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. El que he de dir és que votarem en
contra de totes i cadascuna de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, per dos motius, o per tres, no ho sé. Un és perquè no
estam d'acord amb moltes, i amb les que hi estam d'acord, no
ens agrada la redacció, com que les propostes de resolució es
repeteixen bastant, preferim votar a favor, -quan hi estam
d'acord, clar-, d'unes propostes de resolució amb una redacció
que ens pareix més convenient. Res més, president, moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, per tant, a la defensa de les
propostes de resolució número 3446 del Grup Parlamentari
Nacionalista. Té la paraula el seu portaveu, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup ha elaborat 35 propostes de resolució, recollint
aportacions de l'Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa,
propostes articulades entorn d'unes poques idees força.

En primer lloc, -ja s'ha fet esment-, que el pla que es redacti
reculli l'especial caràcter de l'illa de Formentera en tots els
punts que així ho aconselli. És un plantejament, per tant,
específic per a una realitat que ho és.

En segon lloc, es pretén que els compromisos en matèria de
protecció medi ambiental i patrimonial siguin més ambiciosos
del que proposa el text del Govern, especialment respecte als
espais protegits i del litoral. En aquest sentit, presentam una
bateria de propostes medi ambientalistes i urbanístiques. Per
exemple, propugnam la creació d'una xarxa de reserves marines
a les pitiüses que creim de molt interès.

No detallaré cadascuna de les propostes que presentam, tan
sols apuntaré que incideixen sobre la regulació de les pedreres,
els torrents, els ports esportius, promovent la millora del port
d'Eivissa i pronunciant-nos en contra d'un eventual ampliació,
propostes també en matèria de residus, sobre la política
hidràulica, els incendis forestals, etc. Proposam una política de
carreteres respectuosa amb l'entorn, potenciar el transport públic
i les energies renovables, que es procedeixi al progressiu
soterrament dels cablejats, eliminació de barreres
arquitectòniques, etc.

A nivell patrimonial, es proposa un inventari de les cases
de pagès i dels camins públics, així com mesures per
garantir el dret de pas lliure. També proposam la
potenciació de la recerca arqueològica i la rehabilitació de
barriades com la Marina, la Penya o d'Alt Vila.

En matèria urbanística, proposam una mesura que
consideram important i decisiva per al model territorial
futur de les pitiüses, que tan sols es permeti el creixement
per motius demogràfics i socials. És a dir, indiscutiblement
per garantir el dret de tots els ciutadans a l'habitatge, però
que s'aturi el procés d'ocupació del territori en vocació
turística, en les seves distintes versions. En aquest sentit,
creim que el Pla ha d'incloure, fins i tot, actuacions
decidides per readraçar el model turístic, que passa
necessàriament per la desclassificació de sòl urbanitzable no
executat, tornat-lo a la categoria de rústic. Per justificar-ho
bastaria recordar la dada aportada pel document i hipòtesis
de directrius, segons el qual si s'executessin totes les
urbanitzacions previstes en els planejaments municipals, la
capacitat d'habitació d'Eivissa es quintuplicaria, mentre que
la de Formentera es sistuplicaria. Són dades que fan feredat
i que una de les missions fonamentals del Pla ha de ser
reconduir-les a paràmetres racionals, sostenibles.

En aquesta mateixa línia sortim al pas, com ja he tengut
també ocasió d'anunciar, de l'estratègia d'innovació
tecnològica, no emmascari operacions immobiliàries com ha
succeït a Mallorca. Són molt curioses les declaracions del
conseller que mentre defensa que, perquè un parc Bit sigui
possible dins Mallorca, necessita estar associat a una
urbanització de luxe per 6.000 habitats, a Eivissa no sigui
necessari cap nou assentament.

Per si també hi havia algun gènere de dubte sobre el
nostre respecte escrupolós al paper institucional que ha de
jugar el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, proposam
que sigui el consell, qui vertaderament coneix les
necessitats, qui elabori el Pla territorial parcial i garanteixi
la gestió posterior. Nosaltres entenem que hauria d'haver
redactat, fins i tot, els criteris. Tot i que el resultat de
Menorca no hagi estat de prou reeixit, més aviat patètic. El
nostre grup considera que l'ordenació del territori s'ha
d'insularitzar, com preveu l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia, ens trobaran cada vegada que ens facin
propostes en aquest sentit. Confiam que en comptes de fer-
les en intervencions a les comissions informatives obiter
dicta, les presentin com a resolucions en el ple d'aquesta
cambra per poder-les votar gustosament.

Els mallorquins i menorquins del PSM estam ben
convençuts que no han de ser les institucions balears les qui
hagin de dir als pitiüsos com han de fer el seu pla. Ens
agradaria la reciprocitat, el mateix que deim per a Eivissa i
Formentera ho reclamam per a Menorca i per a Mallorca.
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Per altra banda, voldríem que aquesta encomanada al consell
no se circumscrigui just a l'equip de govern, al contrari, s'hauria
de garantir la participació plural, un debat polític i social ric a
les pitiüses sobre el model territorial. Recordem que, per
exemple, la Comissió Insular d'Urbanisme és monocolor. La
responsabilitat última, naturalment recau en l'equip de govern,
però aquest s'hauria d'esmerçar en el diàleg i en l'oferiment de
consens en un tema d'aquesta transcendència, on es dilucida el
futur pitiús.

No insistiré, per no repetir-me en excés durant la jornada
d'avui, sobre la crítica de la inexistència de directrius
d'ordenació del territori o la Llei del sòl. Aquest sí que creim
que és el marc, pensam que màxim, en el qual han d'entrar les
institucions balears.

Acabaré amb una referència, indefubigle en aquest debat,
sobre l'espai natural més emblemàtic de les pitiüses: Ses
Salines. Benvinguts siguin aquests criteris i aquest debat si han
de servir per formalitzar un canvi del PP en la seva postura de
recalcitrant oposició a totes les iniciatives de preservació de Ses
Salines, ans al contrari, en modificar la Llei d'espais naturals
per excloure-les de la llista de la Llei 4/89. Encara ens recordam
dels desbarats que haguérem d'escoltar del portaveu del PP, en
debats relativament recents, com el del recurs
d'inconstitucionalitat de la llei que declarava Ses Salines (...), o
en aquell altre on el nostre grup proposava la (...) d'una llei
autonòmica idèntica, o d'objecte idèntic a l'estatal per
desemmascarar la fal•làcia dels arguments autonomistes del PP.
En aquell debat, ens deien que les figures de la Llei 4/89 no
afegien res, res, a la protecció que suposa la declaració d'ANEI.
Més encara, s'afirmava que la protecció que oferia l'ANEI era
superior a la declaració de reserva natural, un seguit de
despropòsits considerable. Ens arribava a entimar el Sr.
González Ortea que la proposta de preservació que presentava
el nostre grup no cercava realment la preservació, sinó objectius
propagandístics, propagandístics tan sols. El que presentam en
el nostre grup està en el punt 2 de les nostres propostes.

El Pla territorial parcial contemplarà una figura de protecció
de Ses Salines que, en cap cas, suposarà una disminució de la
superfície afectada per la ZEPA i la Llei de reserva natural de
Ses Salines vigent, així com tampoc una disminució de les
garanties jurídiques de protecció de l'esmentada llei de reserva
natural. En aquest sentit, volem retirar, Sr. President, la nostra
proposta número 35. Això no obstant, en vista que hi haurà una
proposta del PP, que ha presentat una proposició, declarar parc
natural Ses Salines, tendrem ocasió, després d'escoltar-los,
d'opinar sobre la seva proposta, no sabem si és propagandística
o no, la seva virtualitat, perquè nosaltres, -ja li vull anunciar,
serà una pauta per al posterior debat-, la saludam
afectuosament. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Queda retirada, idò, la
proposta de resolució número 35. Per fixar la posició dels
diferents grups parlamentaris, en primer lloc, el Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull anunciar el
suport a totes i cadascuna de les propostes de resolució del
Grup Nacionalista-PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
Sra. Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igualment, vull manifestar el
nostre suport a totes les propostes de resolució del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Socialista, Sr. Vicent
Tur, té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el vot favorable a
totes les propostes de resolució del Grup Nacionalista,
menys la número 17 que fa referència al port d'Eivissa i a la
seva seguretat, pel mateix motiu que havia argumentat
abans. A la proposta número 19, també votarem en contra,
i a la proposta número 20, el que proposa el Grup
Nacionalista-PSM amb aquesta proposta de resolució
número 20 impediria estudiar les solucions més adients per
als principals problemes que té l'illa d'Eivissa en tema de
carreteres en aquests moments. Per tant, nosaltres creim que
sí, que aquests temes s'han d'estudiar amb el Pla territorial
parcial i han de tenir la millor solució, però el que no podem
fer és descartar o prohibir analitzar aquesta problemàtica en
el moment de redactar i de tramitar el Pla territorial parcial.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Popular, Sr. Marí i
Calbet, té la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, per començar he de
dir que a la proposta de resolució número 1, respecte al Pla
de Formentera, votarem que sí. Per descomptat, haurem de
votar en contra de totes les altres que són coincidents amb
això, però ens agrada el text, la redacció del text ens agrada
i per això votarem la seva.
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A la proposta número 10, també votarem que sí. La número
15 que fa referència a la Penya, la Marina i d'Alt Vila, també
votarem que sí. Igual que votarem que sí a la número 27 i a la
33.

Els he d'oferir una transacció. Vostè va dir que el Consell
Insular..., jo vaig dir que el Consell Insular era qui havia de
redactar el pla, vostè també, però si em va sentir que jo
demanava l'ajuda tècnica, política i econòmica del Govern
balear, no considerava, nosaltres, el Consell Insular, capaços en
totes les matèries per dur endavant, per dur a bon port, un tema
tan important i tan complicat com serà aquest. Per això que el
que nosaltres proposam és que conjuntament, el Govern balear
i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, procediran a la
redacció del Pla territorial, -això de parcial no m'agrada massa,
però, en fi-, d'Eivissa i Formentera, mitjançant un conveni
específic que establirà la coordinació que ha de regular aquesta
relació. En el supòsit de no arribar a un acord entre les parts, la
redacció del Pla correspondrà al Govern balear. Jo únicament li
puc dir que estic segur que abans que acabi l'any el Pla
territorial d'Eivissa i Formentera haurà començat.

També els vull dir que, si bé és veritat que l'altre dia (...) per
ventura vàrem estar en un to més elevat del que feia falta, sense
que passàs res, però, perquè les coses s'han de dir, idò, per això
he de dir que he d'agrair el to de les seves propostes de
resolució. Em sembla correcte, i encara que votem en contra
d'algunes d'elles, no totes, puc assegurar que aquestes propostes
de resolució no aniran dins la paperera, les guardaré dins un
calaix i les treuré quan tractem tot el que faci referència al Pla.
Moltes gràcies, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, per fer la defensa de le seves propostes de resolució,
té la paraula el diputat Sr. Vicent Tur. Sí, senyor...

EL SR. MARI I CALBET:

Jo havia fet una proposta transaccional, m'agradaria saber si
el grup proposant l'aprova o no l'aprova. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Vicent, donaria la paraula al Sr. Alorda per dir
si accepta o no la transacció.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Agraint el to amable i constructiu
també del Sr. Diputat portaveu del Partit Popular, el que no
podem acceptar és la transacció perquè posa una altra vegada en
mans del Govern absolutament tot. La nostra proposta, creim
que dient que el cost de la redacció serà assumit pel Govern
balear, ens referíem també a la col•laboració tècnica que
donàvem per suposada, creim que ho garanteix suficientment.
En tot cas, coincidim amb vostè que estam convençuts que el
Pla territorial parcial d'Eivissa farà via si el Consell Insular
d'Eivissa té ganes de fer-lo, nosaltres desconfiem quant a altres
plans territorials parcials que es deixin en mans de convenis
amb el Govern, d'Eivissa estam convençuts que serà així, (...)
aquests parts i quarts del nostre govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicent Tur, ara sí és el seu torn.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Assistim al compliment de 10 anys perduts en
política territorial a les Illes Balears. Una política
caracteritzada pel desinterès, la manca de voluntat per posar
per davant interessos particulars i grups de pressió, 10 anys
perduts per què?, perquè regular representa posar normes
clares, per a tots iguals. En canvi, la desregulació escau a la
confusió, permeten dos pesos i dues mesures. Sembla que
per al Partit Popular, el primer criteri en política urbanística
ha de ser "quan pitjor, millor". S'incompleix
sistemàticament la llei, no només pel que fa a l'articulat, la
Llei d'ordenació territorial, sinó que s'incompleix fins i tot
la seva exposició de motius. És important, malgrat que
només sigui l'exposició de motius, perquè aquest
incompliment posa de manifest una filosofia, una manera de
fer en política territorial.

Diu, a l'exposició de motius, la Llei d'ordenació
territorial, citant precisament la Carta europea d'ordenació
del territori, que una política territorial ha de ser, en primer
lloc, com primer objectiu, democràtica, que garanteixi la
participació de la població afectada. Diu, a continuació, per
acabar, la relació d'objectius que planteja, que es tracta, en
conseqüència, d'una política que ha de ser clara, viva i
flexible. Bé, idò, participació vol dir descentralització, vol
dir consens, al contrari del que hem practicant des del
Govern durant aquests anys, centralitzar les decisions amb
una política que, com deim, hauria de ser participativa i
s'hauria d'apropar als ciutadans i s'hauria de practicar des
d'aquelles institucions que estan més properes als ciutadans.
Ha de ser clara i clara vol dir no permetre dos (...) a l'hora
d'aplicar-la, no permetre tràfics d'influències, no permetre
inseguretats jurídiques com estam acostumats a les illes
d'Eivissa i Formentera, en aquest cas, en política
d'ordenació del territori o en política urbanística. Aquesta és
una situació que després de 15 anys d'Estatut d'Autonomia,
després de 10 anys de Llei d'ordenació territorial, hauríem
de ser capaços de superar, per això benvingut sigui, encara
que sigui per la via de la disposició transitòria, que es
tramitin uns criteris per elaborar un pla territorial per a
Eivissa i Formentera.
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Ara bé, aquesta torrentada de criteris que hem vist en aquest
darrer període de sessions manifesta o posa de manifest un
canvi d'actitud del Partit Popular?, hem de concloure que no, no
hi ha un model de política territorial. Estam, en aquest cas
concret, davant uns criteris absolutament oberts, asèptics,
ambigus, que no determinen per res una política territorial, una
política d'ordenació del territori a les illes d'Eivissa i
Formentera. Uns criteris que estan absolutament desconnectats
de la realitat, fins i tot diria més, el que és més preocupant que
parteixen d'un desconeixement preocupant de la realitat. S'han
tramitat, al contrari del que es digui a manifestacions i
discursos, marginant a les institucions locals. Tant és així que
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera no ha tengut
oportunitat, no ha tengut ocasió, ni tan sols d'informar al plenari
aquests criteris abans que fossin aprovats i enviats al Parlament
per a la seva aprovació definitiva.

Clar, és el moment de concretar les polítiques, és el moment
d'acabar amb un discurs, per una banda, i una pràctica diferent,
per una altra. En el discurs, tots els representants d'aquesta
cambra ens omplim la boca de consens, d'insularisme, de la
importància dels consells insulars. Però a la pràctica es fa el
contrari, a la sessió d'avui hem assistit (...) quan parlam, quan
contrastam el discurs amb la pràctica. Els socialistes d'Eivissa
i Formentera vàrem reclamar un ample consens per la
tramitació del Pla territorial parcial, perquè creim que un
document com aquest, en aquests moments i especialment a les
illes d'Eivissa i Formentera, ha de ser fruit d'un ample consens
de la societat per garantir els seu (...).

Però clar, amb això vàrem tenir un cert èxit, si atenem
només als discursos, però consens no és només discurs, consens
vol dir informació, compartir i donar informació a la societat,
vol dir participació, vol dir, per tant, canalitzar els instruments
de participació de la societat, vol dir debat i vol dir voluntat de
fer concessions en nom dels acords i el consens. Vol dir, en
definitiva, una actitud democràtica en política territorial que,
per desgràcia, en aquesta comunitat autònoma ha brillat més per
la seva absència que no el contrari.

Hem assistit també a discursos insularistes, de la
importància dels consells insulars, però els criteris, avui per
avui, diuen el contrari; per això la nostra proposta de resolució
perquè el consell insular ha de ser l'órgan gestor i l'òrgan que
redacti aquests criteris, i aquí vull veure el Sr. Marí Calbet
votant aquestes propostes, perquè li repetesc que els criteris,
avui per avui, diuen el contrari; ja sé que hi ha propostes
d'arribar a un acord en una redacció consensuada però
evidentment els socialistes -ja li avanç- no acceptarem res que
no sigui el protagonisme dels eivissencs i formenterers
mitjançant les seves institucions, els ajuntaments i, per suposat,
el consell insular que, com deim a la nostra proposta de
resolució, és qui ha d'instrumentar els mecanismes de
participació.

Deia jo abans que són uns criteris redactats des del
coneixement de la realitat. Per exemple, tracta per igual les
illes d'Eivissa i Formentera com si fossin una mateixa
realitat. Nosaltres pensam que Formentera, per ser un
territori específic i diferent, ha de ser tractat dins el
diagnòstic territorial que ha de preveure o amb el qual ha de
comptar el pla, Formentera ha de ser tractat d'una manera
específica i en base a aquest diagnòstic territorial s'han de
proposar objectius i estratègies pròpies i específiques per a
l'illa de Formentera. Per exemple, els criteris que avui
debatem no fan esment, en absolut, ni quantifiquen la
quantitat de sòl urbanitzable, que tots hem coincidit i vam
coincidir amb el Sr. Conseller, que ara no és present a la
sala, a la comissió el dia que vàrem debatre per primera
vegada aquests criteris, que hi ha un excés, a Eivissa i
Formentera, de sòl urbanitzable; els criteris no esmenten ni
quantifiquen aquest excés i, per tant, creim que té sentit la
nostra proposta de resolució que proposa que no només s'ha
de quantificar, sinó que un dels objectius ha de ser rebaixar
aquesta excessiva quantitat de sòl urbanitzable. Precisament
els criteris es remeten i consoliden el POOT d'Eivissa i
Formentera sense pretendre entrar a analitzar la situació que
comporta mantenir el POOT d'Eivissa i Formentera tal com
està aprovat, que comporta consolidar tots els sòls urbans i
urbanitzables a més que permetria desenvolupar-se a
aquests sòls urbanitzables al voltant de les 150.000 places
turístiques més que, evidentment, són insuportables per a les
illes d'Eivissa i Formentera.

Continuant amb el desconeixement de la realitat, els
criteris proposen, com a política de residus sòlids, es
remeten una vegada més al pla aprovat. Jo deman: qui ha
redactat i ha aprovat aquests criteris?, coneix el que diu el
Pla per a la gestió dels residus sòlids d'Eivissa i
Formentera? Segur que no, perquè el pla diu que la solució
per a Eivissa és un abocador. Jo crec que en aquests
moments ningú no accepta com a bona aquesta solució; per
tant, el pla ha d'entrar a revisar tots aquests plans sectorials
aprovats tal com proposam nosaltres en les nostres
propostes de resolució.

No es pot acceptar de cap manera que sigui, com a criteri
vàlid per a la redacció del pla territorial, que s'esmentin
plans no aprovats, com el Pla de carreteres, el pla..., ara no
record quin altre és, però és igual, el Pla de carreteres
s'esmenta com un d'ells, el Pla de pedreres, i no entra a
analitzar quina és la problemàtica de carreteres que té
Eivissa i Formentera en aquests moments, sinó que es remet
a aquests dos plans en tramitació però que no estan
aprovats, de carreteres i de pedreres.

Quan parla d'infraestructura portuària oblida per complet
que el port de Sant Antoni fa, avui per avui, una activitat
comercial i industrial, oblida la necessitat de dotar de
seguretat el port d'Eivissa, oblida la descàrrega i
emmagatzemament de carburants, un aspecte amb el qual el
Partit Popular ha fet una important demagògia aquests
darrers anys i ara és el moment que resolguem el problema
si és que quan es feia aquella demagògia es creia que s'havia
de resoldre.
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No esmenta per res la falta de sòl industrial a les illes
d'Eivissa i Formentera que ha comportat, aquesta mala política
de planificació de sòl industrial, un creixement de naus
industrials a la vorera de totes les carreteres que crea un impacte
importantíssim i que s'ha de tenir com a objectiu dur una
adequada política de sòl industrial que permeti, poc a poc, anar
millorant la situació en què es troben la majoria de carreteres de
les illes d'Eivissa i Formentera pel que fa a naus industrials.

Els criteris que es proposen pretenen fer innecessària, diuen,
la redacció de plans d'ordenació del medi natural. Nosaltres
creim que és un error. En el cas dels Amunts, que és un espai
natural, un ANEI, ample i important, pensam que s'ha de donar
resposta a l'objectiu que planteja la Llei d'Ordenació territorial
quan diu que els plans de medi natural han de preservar aquells
espais protegits de les activitats incompatibles i, a la vegada,
han de fomentar aquelles que sí són pròpies. Per tant, entenem
que per donar compliment a aquests objectius és necessari
redactar un pla d'ordenació del medi natural per l'espai protegit
dels Amunts.

I parlant del desconeixement de la realitat, el súmmum el
trobam ja quan arribam a ses Salines. Qui ha redactat i ha
aprovat aquesta proposta de criteris diu que per la seva
importància s'estudiarà, en particular, la protecció de ses
Salines. I nosaltres preguntam: és que és un desconeixement
absolut de la realitat o és que s'ignora expressament? En aquests
moments, plantejar en uns criteris que s'ha d'estudiar per la seva
importància la protecció de ses Salines, pensam nosaltres que
no és només ignorar una situació de fet importantíssima, sinó
que representa, gairebé, un insult per al poble d'Eivissa i
Formentera. Ses Salines d'Eivissa i Formentera -i aquí entenem
nosaltres que es volia enganar aquest parlament- són, avui per
avui, una reserva natural que s'ha d'aplicar, que s'ha de crear el
patronat i que s'ha de gestionar, gestió que s'està retardant,
entenem nosaltres que només respon a la pressió que imposen
les famílies propietàries d'aquest espai -Cañellas i Matutes- i
amb el beneplàcit del Govern del Sr. Aznar, que és el que té la
responsabilitat d'impulsar, juntament amb el Govern balear,
l'aplicació d'aquesta llei, perquè la veritat és que al marge de
discursos, al marge de pàgines de diaris, al marge del que
haguem escoltat avui, aquí, en el tema de ses Salines, no ha
canviat res. Continuam amb la política de la confusió. Es diu
que, per una banda, s'ha d'estudiar, pel seu interès, la seva
protecció; per altra banda es diu que han de ser un parc natural,
però per una altra banda es reconeix que no es pot tramitar un
parc natural mentre estigui en vigor la Llei de Reserva natural.
Mentre, repetesc, continuam amb la política de la confusió, de
discursos, de guanyar temps, però de permetre, per pressions
d'interessos particulars molt concrets, que ses Salines es
deteriorin cada dia que passa, i crec que ja està bé. 

En aquest moment, si tramitam un pla territorial per ordenar
les illes d'Eivissa i Formentera, ses Salines han de ser el
primer objectiu i, a més, no fa falta ni inventar res nou, ni
fer nous discursos, ni ocupar noves pàgines de mitjans de
comunicació, l'únic que s'ha de fer, tal com proposam
nosaltres a la nostra proposta de resolució, es dotar del
pressupost suficient i necessari per aplicar la llei que
declara, avui per avui, ses Salines reserva natural i oblidar-
se del tema. Tot el contrari només respon, repetesc, a
pressions, a interessos que no es poden explicar d'una
manera clara i es busquen tot tipus de subterfugis per fugir-
ne.

I per acabar, Sr. President, vull fer incidència en un
aspecte que he esmentat per damunt però que nosaltres
pensam que és importantíssim per a la participació dels
ciutadans en la política d'ordenació del territori que (...)
Hem dit -i faig una crida a la coherència dels membres del
Partit Popular, especialment d'Eivissa i Formentera- que els
socialistes volem que sigui el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera l'òrgan de gestió del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera i que sigui el consell insular aquell que
estableixi la forma de participació dels ajuntaments i d'altres
organitzacions socials, i també, a l'empar del que disposa la
disposició transitòria única, proposam que el Parlament
acordi que l'elaboració del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera la realitzi el mateix consell insular, al qual
transferirà el Govern la dotació econòmica corresponent. 

Per tant, Sr. President, això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Balanzat té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar que votaré a favor
del totes les propostes de resolució del Grup Socialista
excepte la número 7, que fa referència a l'ampliació i
seguretat del port d'Eivissa. Òbviament, Els Verds no hi
estam a favor; Els Verds, com altres col•lectius socials i
ecologistes d'Eivissa, no estam a favor de l'ampliació del
port d'Eivissa i, en coherència amb això, no podem donar
suport a aquest punt número 7. Tampoc donarem suport al
número 13, que fa referència a la connexió elèctrica entre
Eivissa i Mallorca, ja que no està tan clar que l'alternativa
per garantir el subministrament elèctric hagi de ser una
connexió elèctrica entre Mallorca i Eivissa -així, com a
mínim, ho entenem molts de col•lectius ecologistes
d'Eivissa- i després, als punts 15 i 23 ens abstendrem. A tots
els altres els donarem suport. Gràcies, Sr. President.



3226 DIARI DE SESSIONS / Núm. 78 / Fascicle 2 / 20 de maig del 1997

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra posició pel que fa a
aquestes propostes de resolució que ha explicat el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista és molt semblant a la manifestada,
fa un moment, pel portaveu del Grup Mixt. Nosaltres,
efectivament, votarem que no també a la proposta de resolució
número 7 per la nostra oposició a les obres d'ampliació del port
d'Eivissa; votarem que no a la connexió elèctrica entre Eivissa
i Mallorca que es planteja a la proposta de resolució número 13;
ens abstendrem a la proposta de resolució número 15 en el sentit
que pensam que un tema potencialment conflictiu com és
aquesta connexió viària amb l'aeroport no està recollit de la
manera adequada i en relació amb aquesta potencial
conflictivitat, i en el tema de la resolució número 23 nosaltres
votarem en contra per les mateixes raons que ja he tengut ocasió
de manifestar en un altre debat avui matí pel tema de com es
recull l'edificació d'habitatges unifamiliars aïllats en sòl rústic
i, en concret en aquest cas, en àrees naturals d'especial interès.
A la resta de propostes votarem favorablement. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Anunciaré que el nostre grup donarà
suport a totes les propostes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, tret de la setena a on es preveu expressament
l'ampliació del port d'Eivissa amb la qual nosaltres no hi estam
d'acord. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tur, jo no sé si vostè es feria a mi
quan feia un discurs amb molta eloqüència, però jo crec que
vostè no té raó quan diu que jo canvii el discurs cada dos per
tres o que vaig donant voltes; jo crec que som una persona
bastant directa, que tenc unes conviccions bastant arrelades i
que vertaderament potser un dels defectes que tenc és que
potser em costa poder canviar a vegades el discurs, és a dir, que
jo crec no que amb allò, si vostè es referia a jo, tengui raó.

Desqualificar sòl urbanitzable no ha de venir dins les
directrius; el sòl urbanitzable és una competència municipal
i serà allà dins allà a on haurem d'arribar a un acord amb els
ajuntaments, si és que és veritat, perquè jo tot això de
150.000 més, o 10 vegades més o 6 vegades més és que ho
desconec i vostè també; és així, tothom parla molt i la
realitat no sabem quina és.

El pla de residus; vostè també sap que hi ha el projecte
demanat que contemplarà totes les possibilitats, que
nosaltres llavors farem el que creguem que hàgim de fer i
quan dic nosaltres dic vostè, els altres i aquests, i vostè, que
està de portaveu del segon grup majoritari, que quasi és tot,
entre vostès i nosaltres, quasi és tot, vostè tendrà una
responsabilitat igual que la tendré jo i haurem de parlar clar,
i haurem d'arribar a solucions, i serà responsabilitat,
principalment, seva i del seu grup i meva i del meu grup; he
dit principalment, Sr. Balanzat, i dic principalment perquè
vostè les esperances en alguna cosa sí, però generalment les
esperances em cauen en terra, li he de dir. 

De totes formes i entrant en allò que havíem de dir, jo
consider que la número 4 és coincident amb aquella que
hem aprovat, la número 1, del PSM, és a dir, que d'aquesta
no n'hem de parlar més; la número 7, per contra, nosaltres
li direm que sí perquè som responsables, també, tenim
vostès i nosaltres la responsabilitat majoritària; ara bé, el
que li demanaria és que el que fa referència a la doble via,
en comptes de dir "entre Formentera i sa Canal", digués
"entre Formentera i Eivissa", perquè sa Canal és un lloc,
però si vostè ha d'anar de la banda de llevant de Formentera
haurà d'anar a Eivissa perquè per això se li diu doble via.
Per això li demanaria que llevi això i posi "entre Formentera
i Eivissa", perquè sinó només ens quedaria una simple via.
També li votarem a favor la número 14, que fa referència a
mirar si és possible la descàrrega i l'emmagatzematge del
combustible, també li votarem a favor perquè creim que és
necessari, i també li votarem la 20. 

Per contra, vostè ha parlat de gestió del Pla territorial.
Jo, la veritat és que no tenc clar què és la gestió del Pla
territorial, perquè jo crec que cadascú serà responsable de
gestionar, cada institució, el que tengui competències. Jo
crec que si és una competència municipal idò serà de
l'ajuntament; si és una competència que tengui el consell
serà el consell insular; si és una competència del Govern
balear, haurà de ser el Govern balear que gestioni les seves
competències, i si és una competència estatal serà el Govern
central. És que vertaderament no entenc exactament que vol
dir "gestionar el Pla". 

I ja també li anava a fer la proposta de transacció però no
li faig, jo crec que el resultat serà el mateix perquè jo estic
segur que sí que arribarem a acords amb el Govern balear,
que ens ajudarà en tots els sentits i que el pla començarà.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicent Tur, li han fet una proposta de
transacció molt clara i és a la número 7 posar "entre Formentera
i Eivissa". Té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. Acceptam aquesta proposta de transacció
si és condició per poder-la aprovar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam al debat de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Popular i té la paraula, per fer la seva defensa, el
seu portaveu Sr. Marí Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo, en
primer lloc, vull expressar el meu agraïment a la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació del Territori, al Govern balear, per
descomptat, i expressar la meva satisfacció per estar aquí
aprovant unes propostes de resolució que faran que els criteris
o directrius per a la redacció del Pla territorial d'Eivissa i
Formentera estiguin acabats i que puguem començar amb una
tasca que vertaderament fa molts d'anys que jo en tenia ganes,
que, malgrat que els anys van augmentant, les forces no em
fallen encara i crec que tenc prou energia per dur-ho endavant;
no sé si ho acabaré perquè són feines que duren molt de temps,
però jo esper que sí.

Criteris. Els criteris no deixen de ser unes directrius que ens
han de dir per on hem d'anar i ens han de dir: "heu de respectar
el territori, alerta amb el turisme, heu de complir les lleis, els
plans sectorials, els decrets", en realitat tota la normativa. I
llavors ens han de deixar un espai allà a on siguem capaços,
sempre que sigui possible dins un consens amb les forces
polítiques, amb les entitats o societats ciutadanes i
col•laboradores, perquè jo els assegur que hi haurà informació,
que puguem arribar a un consens; quin?, el màxim possible,
perquè el consens no el pot fer un tot sol. Jo, aquí i ara, oferesc
la nostra voluntat de consensuar en el que sigui possible. Ja li he
dit abans, Sr. Tur: vostès i jo tenim la responsabilitat més gran
perquè tenim més gent darrera nosaltres que ens ha votat,
simplement per això.

Jo no em vull allargar, però els vull dir que tenim una
partida ja de 40 milions de pessetes. L'altre dia vaig dir 40 o 42
i he comprovat que són 40 (...) pensam tirar endavant i com
pensam dur-ho endavant?, quina estratègia? Idò bé, jo crec que
el que primer és necessari és fer un diagnòstic de quina és la
realitat actual, quina realitat actual tenim a Eivissa i
Formentera. Llavors, quan hi aplicam les lleis, els plans
directors sectorials, altres normatives que hi hagi, què queda?;
dins això que queda és allà a on haurem de veure què convé fer
amb tot el que queda.

Jo som optimista. Estic segur que arribaré a un acord
amb el Govern i amb la Conselleria d'Ordenació del
Territori que serà satisfactori per a tots, però sobretot per
Eivissa i Formentera, quant a l'ajuda tècnica, econòmica,
política que indiscutiblement necessitarem, i per això les
nostres propostes de resolució són només tres, però les tres
són importants.

A la primera deim: "El Parlament de les Illes Balears
constata que els criteris per a la redacció del Pla territorial
parcial d'Eivissa i Formentera són els més adients, tant pel
que fa al desenvolupament i ordenació de l'esmentada zona
com al respecte pel medi natural".

El criteri número tres..., crec que ja he parlat prou del
que pensava en el primer.

El criteri número dos diu..., el criteri número tres, en el
seu darrer apartat, quedarà redactat tal com segueix: "Ses
Salines d'Eivissa i Formentera seran objecte d'especial
preservació en la seva declaració com a parc natural, segons
allò que disposa la Llei 4/1989, de conservació de la flora i
fauna silvestres". Crec que hi sobra tot comentari.

I la proposta de resolució número tres, que és en el
criteri número 28, quedarà redactada tal com segueix:
"Regularà les activitats industrials i de serveis en l'àmbit
dels ports d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Formentera,
establint les determinacions del planejament urbanístic i
compatibilitzant, d'una part, la integració paisatgística, i de
l'altra, els usos de l'entorn portuari amb l'urbà, afavorint així
la relació". Hi tenia vostè raó, Sr. Tur, els criteris no
parlaven del port de Sant Antoni, per això, hem hagut de
presentar també aquesta proposta de resolució.

Res més. Jo demanaria a tothom que això vengui bé, que
voti a favor de les nostres propostes de resolució, que són
importants. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Respecte del primer punt,
òbviament, com que nosaltres no pensam que les tres
directrius siguin les més adients, com diu aquest punt, hi
votarem en contra.

Respecte del punt tercer, on parla dels ports, del port de
Sant Antoni, la veritat és que ho he llegit un parell de
vegades, i és d'una lectura tan enrevessada i tan ambigua
que no diu res. En aquest punt, m'hi abstindré.
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I voldria fixar l'atenció sobre el punt dos, que fa referència
a ses Salines, parc natural. L'experiència ens diu que quan el
Partit Popular proposa iniciatives que suposadament van a favor
de la protecció ambiental, passen dues coses, o poden passar
dues coses, una, que les proposen per a la galeria, sense voluntat
d'aplicar-les, aquestes iniciatives, o bé que resulta que al final
tenen una lletra menuda que acaba desvirtuant allò que es pretén
protegir. Ara se'ns presenta una iniciativa, ara, justament ara,
per declarar ses Salines parc natural, però, com dic, vista
l'experiència, no ens n'acabam de fiar, d'aquesta voluntat,
perquè mentre nosaltres som ara aquí discutint sobre una nova
figura, i dic una nova figura, de protecció, perquè no ho
oblidem, ses Salines d'Eivissa i Formentera ja tenen una figura
de protecció, com dic, mentre ara hi discutim una nova figura
de protecció, hi ha un grapat de xalets il•legals que s'estan
construint en aquests moments a ses Salines, a una àrea
protegida, i ningú del Partit Popular, que té responsabilitats a
totes les institucions, començant per ajuntament, consell insular,
fa res per aturar-los, res. Per tant, és lògic que entengui el Partit
Popular que tenguem dubtes quan se'ns planteja declarar ses
Salines parc natural, quan això ve del Grup Popular. per tant,
com dic, no s'està fent res per aturar aquesta agressió, s'estan
fent a tota pastilla, darrerament fins i tot s'han activat habitatges
i cases que estaven aturades, algunes de les quals fins i tot la
pròpia CIU d'Eivissa i Formentera les havia aturat, s'han activat
ràpidament. Per tant, a la reflexió que ens duu això és, un parc
natural se'ns planteja ara, però, per què, si llavors qui l'han de
gestionar i qui han de fer complir la normativa, en aquest cas el
Partit Popular, que governa a les Illes, no tendran, no tenen, no
estan demostrant cap interès a fer complir la legislació actual,
en aquest cas la reserva natural? Però bé, volem donar una
oportunitat al Partit Popular de demostrar la seva voluntat
proteccionista, però com que no ens n'acabam de fiar,
demanam, volem unes mínimes garanties que aquest parc
natural que se'ns proposa avui no serà paper mullat, no serà
debades.

Per això, tots els grups de l'oposició presentam una
transacció que, n'estic segur, el Grup Popular no tendrà
inconvenient a acceptar i que a nosaltres la veritat és que ens
deixarà una mica més tranquils. Passaré a llegir aquesta
transacció i immediatament després la faré arribar a la
Presidència: "Ses Salines d'Eivissa i Formentera seran objecte
-llegesc talment està ara, i després l'afegitó que hi faríem-
d'especial preservació en la seva declaració com a parc natural
segons allò que disposa la Llei 4/89, de conservació de la flora
i fauna silvestres". Els quatre grups de l'oposició proposam
afegir el següent, a continuació: "garantint, com a mínim, els
mateixos límits geogràfics i el grau de protecció que estableix
la Llei 26/95, de 31 de juliol, que les declara reserva natural".

Jo crec que és una cosa molt clara i molt simple que d'alguna
manera tradueix i especifica la voluntat expressada als mitjans
de comunicació per molts de dirigents del Partit Popular pitiús,
estam segurs que s'acceptarà, si no s'acceptàs, es demostraria
que el Partit Popular el que vol és reduir l'actual grau de
protecció, fer una figura de protecció més permissiva, i jo crec
que, en definitiva, com deim en bon eivissenc, se'ls haurà vist
el llautó. Vostès tenen la paraula. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida? En acabar les intervencions, després
tendrà l'opostunitat de dir si accepta o no la transacció. Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, evidentment nosaltres
tampoc no donarem suport a la proposta de resolució 1 del
Partit Popular o del Grup Parlamentari Popular, i
efectivament ens abstendrem també a la 3, perquè la trobam,
com ha expressat molt bé el Sr. Balanzat, d'alambicada
redacció i supòs que plena d'ocults significats que, com que
no podem valorar d'una manera correcta, ens conviden a
l'abstenció en aquesta qüestió.

Respecte de la proposta 2, nosaltres hem subscrit també
com a grup aquesta transaccional, i jo crec que convé dir
dues paraules sobre aquesta qüestió perquè crec que és una
qüestió extraordinàriament seriosa. Parlam d'un espai
natural no només emblemàtic, sinó un espai natural que ja
està protegit per llei, està protegit per aquesta Llei 26/97, de
31 de juliol. Per tant, quan parlam de noves figures de
protecció, ho podem fer, però sempre garantint que no
donarem salts en el buit, que no acabarem tenint una figura
de protecció devaluada respecte de l'actualment existent. En
aquest sentit, ja ho he expressat abans, a l'hora d'exposar les
nostres propostes de resolució, la referència territorial és
absolutament imprescindible, és imprescindible, perquè, si
no, realment ens podem trobar, i és una hipòtesi, però és una
hipòtesi que aquest parlament no pot deixar oberta avui
capvespre, ens podem trobar amb una declaració de parc
natural d'una zona reduïda de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera respecte del que ara és la reserva natural, que
permeti la realització de les expectatives urbanístiques que
persones extraordinàriament significades del Partit Popular
i que són a la ment de tots, tenen sobre aquella zona, de tal
manera que aquestes expectatives urbanístiques es
realitzaran i, a més, amb el valor afegit del costat de
l'esplendorós i paradisíac parc natural de recent creació per
part del Govern balear, aquesta és una possibilitat que
evidentment nosaltres no podem ni contemplar i la volem,
fins i tot, deixar clarament sobre la taula d'aquest debat
parlamentari, perquè el que pot ser, i tal volta darrera la
redacció aquesta hi ha aquesta intenció, el que pot ser una
intenció de caràcter proteccionista, pot ser una trampa que
signifiqui devaluació de la protecció actualment existent.
Per tant, la solució és clara, si la voluntat és realment
proteccionista, si el que es vol és substituir una figura que
és la reserva natural, per una altra figura que és el parc
natural, que se suposa que és més sòlida perquè està feta per
aquest parlament i no presenta els problemes de caràcter
jurídic que presenta l'altra figura, llavors s'accepti la
transaccional, i sapiguem exactament quan votem aquesta
proposta què és el que votam, i votarem tenir unes Salines
d'Eivissa i Formentera igual de protegides que ara, però,
evidentment, amb una altra figura, jurídicament pot ser més
sòlida, malgrat tengui un altre tipus de problemes en els
quals no s'hi vol entrar. Si no s'accepta aquesta
transaccional, òbviament la possibilitat que això sigui una
trampa quedarà més palesa que abans, la prevenció quedarà
més manifesta que abans, i nosaltres, evidentment, no
podrem donar suport a aquesta proposta del Grup
parlamentari Popular. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
A la proposta 1 que ens presenta el Grup Parlamentari Popular,
evidentment, no hi podem donar suport, no crec que siguin els
més adients els criteris que se'ns presenten, precisament per una
qüestió que és pel que nosaltres creim que haurien de servir els
criteris, que és per redreçar el model territorial i turístic que ha
caracteritzat el desenvolupament pitiús amb una gran
depredació territorial que creim que era el moment de fer-ne
una reflexió i un redreçament, que només el fet de reconèixer
amb una gran alegria, entenem, que no se sap ben bé quina és
la realitat urbanística dels planejaments actuals, com ens ha
paregut entendre, que no ho sap ni el Govern balear ni ho sap
l'autoritat urbanística de l'illa d'Eivissa, ens sembla prou greu
com per, com a mínim, negar-nos a firmar que aquests criteris
són els millors possibles. Nosaltres creim que sí que fan feredat
el nombre d'urbanitzables i que caldria prendre mesures de
caràcter territorial restrictiu.

No entrarem, evidentment, en altres consideracions, només
per respecte als consells, creim que sí, que probablement per a
l'illa d'Eivissa és prou satisfactòria una redacció ambigua que en
res respecta les competències realment dels consells insulars,
però des del convenciments de les parts i quarts que practica el
Govern, des de la tranquil•litat que des de l'illa d'Eivissa es
podran imposar o es podran negociar el que no ha pogut fer ni
tan sols l'illa de Mallorca, no en parlem del Consell Insular de
Mallorca, al qual se li estan aprovant uns criteris, avui matí, del
Raiguer, sense ni saber què en pensa sobre si n'hi ha d'haver o
no, el Consell Insular de Mallorca, des de la tranquil•litat, dic,
que té el Consell Insular d'Eivissa que podrà maniobrar,
comprenem que li pugui ser suficient al Grup Parlamentari
Popular. Als que som insularistes i no practicam aquest
pragmatisme que és molt interessant per als interessos d'un
determinat matí, però que realment pel que és, per interessos
d'ordenació territorial, diguem-ne honestos amb el que surt
publicat als butlletins, no ens sembla que sigui una solució
adequada la que sortirà avui horabaixa d'aquest parlament.

Respecte del tercer punt ens abstendrem també, com els
grups que fins ara han parlat, perquè tampoc no veim molt
clar el que hi aporten.

Ara, la proposta 2 sí que mereix una reflexió a part.
Nosaltres, havia dit, que saludam afectuosament i que
consideram un avanç el fet de la declaració de parc natural,
consideram que és una passa positiva reconèixer el marc de
la Llei 4/89 per preservar Ses Salines d'Eivissa i
Formentera. Hem signat, juntament amb els altres grups, les
condicions d'alguna manera, per un vot favorable a aquesta
declaració, perquè creim que ens donaria garanties
geogràfiques i el que realment pretenen, i són aquestes a les
que ens atendrem per un vot favorable. En tot cas, si no fos
admès, ens abstendríem perquè de cap manera quedarà pel
nostre grup  no donar suport a aquesta declaració de parc
natural. Però li diré per què és que també ens hem de
declarar escèptics.

Deia el portaveu del Partit Popular als anteriors debats
sobre aquest tema que parc natural no representa
absolutament res, no aporta absolutament res de preservació
territorial, que tot ja està dit amb l'anei, això ho deia el
Partit Popular, el portaveu que ha defensat en aquest
moment aquesta proposta no ho ha desmentit, no ha dit que
hi hagi un altre plantejament darrera, aleshores no acabam
de saber si efectivament només és aquell afán
propagandístico que ens deia que era l'únic que nosaltres
preteníem o hi ha quelcom més. Volem donar aquest vot de
confiança, el donaríem molt més tranquils amb la nostra
esmena, en tot cas, ho seguirem. 

Ens continuava dient que era un dislate, i les paraules
sempre del Grup Parlamentari Popular són interessant de
mantenir-les, perquè són prou expressives i plàstiques,
mantenir que havent-hi una reserva natural, crear una altra
zona protegida de caràcter autonòmic, se'ns deia i
recordaven tota la polèmica d'Aigües Tortes, que els dos
directors, els dos plans de gestió, etc., cap solució per part
del Grup Popular, se'ns diu que hi haurà un parc natural, es
manté la inconstitucionalitat de la llei de reserva, per a
quan, però?, continuarà sent de moment il•legal declara el
parc natural?, els redactors que hagin de fer el PTP ens
diran que hem d'esperar sentència del Constitucional i entre
tant ni s'ha redactat un pla d'ordenació per part del Govern
Aznar ni per part del Govern balear, no es prenen cap tipus
de mesures, i en això sí que estam d'acord amb la defensa
que en feia l'anterior portaveu del Grup Popular, que la
simple declaració sense pla d'ordenació de recursos naturals,
sense gestió real, és una entel•lèquia, és un paper park com
unes cases. Per tant, com que no veim clar el que realment
vostès pretenen, ens abstendrem si no ens donen suport. En
tot cas, i voldria que quedàs clar en la nostra intervenció ...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. President. Voldria que quedàs clar en la nostra
intervenció que creim que, en tot cas, una passa endavant,
voldríem que es confirmàs amb els fets allò que ara avui sembla
que d'alguna manera encaminam bé, per tant tot i el nostre
escepticisme no votarem de cap manera en contra d'aquest punt
2 que, en la mesura d'allò possible i amb els límits que he posat,
el saludam, com deia, afectuosament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del grup Parlamentari Socialista, Sr.
Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Grup Socialista
votarà en contra de la proposta 1 del Partit Popular, i votarem
efectivament la proposta de resolució 3, pensam que el que es
proposa, que el pla territorial estudiï i reguli les activitats
industrials i de serveis de tots els ports de les illes Pitiüses és el
que s'ha de fer, i en vista d'aquests resultats, fer la planificació
que correspongui.

Ara, tornant al tema de Ses Salines. Jo havia dit en la meva
intervenció d'abans que res no havia canviat pel que fa a Ses
Salines, que continuàvem amb la cerimònia de la confusió, i ara
ho comprovam. Ho comprovam perquè m'ha arribat la intenció
del Grup Popular de votar en contra de la transacció que
proposa el conjunt de grups de l'oposició per garantir la
protecció de Ses Salines el dia de demà, si és que el Tribunal
Constitucional acaba anul•lant la Llei de reserva natural. Per
tant, comprovam que no hi ha més que, després de tants d'anys,
continuar la mateixa cerimònia de la confusió per entretenir
l'opinió pública, per entretenir aquest parlament i per aconseguir
els objectius particulars que alguns pretenen.

I vull fer un breu recordatori per argumentar aquesta
continuació en la cerimònia de la confusió. La Len, aprovada el
91, deia a la seva disposició addicional tercera que el Govern
promouria la declaració d'espais naturals protegits d'acord amb
el que preveu la Llei 4/89, amb la modificació de la Llei
d'espais naturals del 92, el Grup Popular va treure expressament
Ses Salines d'aquesta addicional, de l'obligació del Govern de
tramitar una figura de declaració d'espai natural, no deia quina,
podia ser reserva, podia ser parc o podia ser parc nacional. Bé,
ara, cinc anys després, sense saber ni com ni per què tornam a
reprendre el discurs que ara ha de ser un parc natural, justament
coincidim en el moment en què sí que han estat protegides Ses
Salines al Congrés dels Diputats per una llei que les declara
reserva natural, però clar, no va agradar, i va ser aquest
parlament i va ser el Govern amb els vots del Partit Popular
únicament qui va interposar un recurs d'inconstitucionalitat que
és l'única amenaça que tenen avui, legal, Ses Salines, a part de
la no aplicació de la llei que ja se'n ben cuiden vostès que no
s'apliqui.

Per tant, nosaltres voldríem entendre o acceptar la seva
bona intenció que aquest parlament aprovàs, ja que ho
vàrem llevar fa cinc anys, que tornàs aprovar que Ses
Salines han de ser un parc natural, però volem garanties que
va de ver, no volem admetre retrocessos ni obrir una altra
porta perquè passi més temps i ja ho veurem, no, per això
hem proposat una transacció, que ja s'ha explicat abans i que
no repetiré, però que l'únic que fa és donar garanties que el
dia de demà aquest parc natural tendrà el mateix grau de
protecció que tenen Ses Salines actualment.

Però és que hi ha més coses a plantejar, en ares a la
claredat de la qüestió. En tot cas, quan s'hauria de tramitar
i aprovar aquest parc natural? El dia que no hi hagi una altra
llei, com és en aquest cas la Llei de reserva, i mentrestant,
no hem de fer res o hauríem d'aplicar la llei perquè no es
deteriori aquest espai cada dia que passi? Per tant, si no
accepten la transaccional, si el que ens espera és més
confusió, més cerimònia, més temps a passar i el risc de
retrocessos al futur, nosaltres no podrem donar suport a
aquesta proposta de resolució. En qualsevol cas, sí que ens
abstendrem, perquè no volem negar que la figura de parc
natural sigui una mala figura, adequadament tramitada i
aprovada, una altra cosa és el que ens pot esperar el dia que
la vegem en tramitació.

Per tant, jo crec que hem de concloure dient que el Grup
Popular continua sent presoner d'interessos particulars i que
Ses Salines, per desgràcia estan avui tan amenaçades o més
que uns anys enrera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Portaveu del Grup Popular, Sr.
Marí, per acceptar o no aquesta transacció.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Moltes gràcies, Sr. President. D'entrada li vull dir que no
accept la transacció igual que no han acceptat la meva. A
veure si les coses que s'han dit, Sr. Balanzat, així, en to
cordial, vostès no estan mai satisfets, i d'un fart també es pot
morir, mort política, fart de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, jo li record que ...
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EL SR. MARÍ I CALBET:

El Sr. Grosske ...bé, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, Sr. Marí, ...

EL SR. MARÍ I CALBET:

... els incrèduls van a l'infern i supòs que no li ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, per favor. Estam al debat de propostes de resolució
on ...

EL SR. MARÍ I CALBET:

Perdoni, Sr. President. Contest ..., no?

EL SR. PRESIDENT:

No, no hi ha torn de rèplica.

EL SR. MARÍ I CALBET:

A les seves ordres, idò.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Conclòs el debat, passam a la votació de les propostes de
resolució en funció de l'entrada al Registre del Parlament. En
primer lloc, votarem les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, i a tenor de les intervencions que hi ha
hagut, excepte que hi hagi qualque petició de votació separada,
les votaríem totes en bloc.

Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Jo demanaria votació separada del punt 4.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. La 4, com s'ha dit per una banda, però per
una altra, la 20 i la 25.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La 26.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem les propostes de resolució 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 i 24.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

I passam ara a votar la proposta de resolució 4.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 1; en contra, 31; abstencions, 25. Queda
rebutjada la proposta 4.

Proposta 20.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 47; abstencions, cap. Queda
rebutjada la proposta 20.

Proposta 25.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 31; abstencions, 16. Queda
rebutjada la proposta 25.

Proposta 26.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 20; en contra, 31; 6 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 26.

Passam a votar les propostes de resolució d'Esquerra Unida.
Hi ha petició de votació separada d'alguna?

Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sr. President. De la 4, la 10 i l'11 que es poden votar
conjuntament pel que fa al Grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les propostes de resolució 4, 10 i 11,
conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 31; 16 abstencions. Queden
rebutjades aquestes propostes.

I passam a votar les propostes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

I passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari Socialista. Votarem, en primer lloc, les
propostes 1 -si els portaveus fan el seguiment tendran alguna
votació separada-, en principi, propostes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 25.

Vots a favor?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, havíem entès que el Partit Popular havia
demanat votació separa de la 1, per això ens havíem abstingut
a la 4 del Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Som a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Socialista. 

Tornarem a repetir les propostes que se sotmeten a
votació del Grup Parlamentari Socialista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 i 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 26; en contra, 31; queden rebutjades
aquestes propostes.

Passam a votar la proposta 7.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Repetirem la votació. Jo demanaria, ja sé que són
complicades, que prestessin un poc d'atenció almanco als
portaveus que sí duen el control de les votacions.

Proposta de resolució 7 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Sí, amb la transacció inclosa.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 47; en contra, 10; abstencions, cap. Queda
aprovada, idò, aquesta proposta de resolució núm. 7 del
Grup Parlamentari Socialista.

Passam a votar la proposta 13, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 35; cap abstenció. Queda
rebutjada la proposta 13.

Proposta 14.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat.

Proposta 15.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 31; 4 abstencions. Queda
rebutjada la proposta 15.

Proposta 20.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat.

Proposta 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 35; abstencions, 1. Queda
rebutjada aquesta proposta.

I amb això, queden votades totes les propostes del Grup
Parlamentari Socialista.

Passam a votar les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. La proposta 35 ha estat
retirada. Votarem, per favor, les propostes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32
i 34.

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.

Passam a votar la proposta de resolució número 1.

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

S'aprova per unanimitat.

Passam a votar la proposta número 10.

Vots a favor, es volen posar drets?

En contra?, abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 15.

Vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra? Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta número 17.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 47. Queda rebutjada la
proposta número 17.

I ara podem votar conjuntament, si no hi ha inconvenient
per part del Grup Parlamentari Socialista, les propostes 19
i 20. Votam les propostes 19 i 20, presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

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

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

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra 47; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes propostes de resolució.

Passam a votar la proposta de resolució número 27.

Vots a favor, es volen posar drets?

En contra?, abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució número 33.

Vots a favor, es volen posar drets?

En contra?, abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Així conclou la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Votarem separadament les tres propostes presentades pel
Grup Parlamentari Popular.

Proposta de resolució número 1.
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Vots a favor? Poden seure, gràcies.

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

Vots a favor, 31; en contra, 26. Queda aprovada la proposta
de resolució número 1.

Proposta de resolució número 2.

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

Vots en contra, es volen posar drets? 

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, cap. 26 abstencions. Queda
aprovada la proposta número 2.

Proposta número 3.

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

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions, es volen posar drets?

Vots a favor, 47; 10 abstencions. Queda aprovada la
proposta de resolució número 3.

Conclòs aquest debat, queden aprovats, idò, els criteris per
a l'elaboració del Pla territorial parcial de les illes d'Eivissa i
Formentera, incorporant-hi totes aquestes propostes de resolució
que han estat aprovades en aquest plenari.

III.-Debat de presa en consideració de la proposició de llei
RGE núm. 2650/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, per la qual es determina l'aprofitament urbanístic
objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

I passam al següent punt de l'ordre del dia, que és debat de
presa en consideració de la Proposició de llei presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, pel qual es determina
l'aprofitament urbanístic objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

(Remor de veus)

Un momentet, Sr. Triay, donarem temps.

Per favor deman, senyores i senyors diputats, que es posin
al seu lloc, o facin el que hagin de fer. Sr. Triay, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. La qüestió que
plantejaré crec que és de gran transcendència col•lectiva,
però la sortida massiva de diputats posa en evidència que
després d'una jornada de tan alt contengut en matèria
urbanístic i territorial, jo crec que hem sobrepassat les dosis
assimilables no tan sols per al cos legislatiu, sinó també per
al cos social amb un sola jornada com la d'avui. Jo
procuraré, si puc, ser clar i concís amb la presentació i amb
la defensa d'aquesta proposició de llei.

La idea és el que voldria deixar a les senyores i senyors
diputats que han tingut la deferència d'aguantar també
aquest punt de l'ordre del dia. Es tracta, ni més ni manco, de
defensar que els ajuntaments segueixin rebent el 15% de
l'aprofitament urbanístic, com tenien fins a la Sentència de
Tribunal Constitucional de dia 20 de març de 1997. Després
de la Sentència del Tribunal Constitucional ha tornat entrar
en vigor, perquè ha quedat anul•lada la derogació de les
legislacions anteriors, la Llei del sòl de 1976, que establia
per primera vegada que els promotors, els particulars,
cedien un 10% de l'aprofitament mig als ajuntaments com
a contribució a la societat, com a participació de la societat
en les plusvàlues de l'acció urbanística. Aquesta llei ha
tornat a entrar en vigor, com a resultat de la Sentència del
Tribunal Constitucional. Per una altra part el Partit Popular,
com parlàvem avui matí amb motiu de la Proposició no de
llei relativa al plantejament de recurs d'inconstitucionalitat
a la Llei 7/97, a través d'unes denominades mesures urgents
liberalitzadores del sòl ja havia reduït abans de la Sentència
del Tribunal Constitucional al 10% l'obligació de contribuir
als ajuntaments i de donar participació a la societat en les
plusvàlues urbanístiques, i per tant ja havia reduït del 15%
al 10%.

Les raons que justifiquen aquesta proposició de llei són
que en les actuals circumstàncies, i a la vista d'aquesta
situació conseqüència de la Sentència del Tribunal
Constitucional, s'ha de dir que el panorama normatiu en
matèria urbanística és extraordinàriament complex, i que hi
ha una permanent situació d'inseguretat, ja que s'ha de
confiar en cada cas en la interpretació de les normes
aplicables en un ordenament jurídic cada vegada més
complicat i dificultós com és l'urbanístic. A això s'afegeix
el fet que alguns plans generals o normes subsidiàries que
són vigents a les Illes Balears han estat ja adaptats al text
refós de 1992, i que molts d'ells parteixen de previsions
normatives i de gestió que ara no tindran cobertura legal,
perquè ha estat declarada inconstitucional la normativa
estatal en què es basava. I no estan prevists els instruments
de gestió necessaris a la legislació que torna emergir a la
legalitat amb caràcter supletori de l'any 76, i no existí a les
Illes Balears una normativa autonòmica pròpia. He de dir
que a l'illa de Mallorca en concret són 18 municipis que
tenen pla general o normes subsidiàries adaptats a la llei del
text refós en matèria de legislació de sòl de 1992.
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Tot això condueix a una conclusió, que és la necessitat de
cobrir amb urgència aquest buit normatiu, fent ús de les
competències derivades del nostre Estatut d'Autonomia, i que
ha vingut a concretar, jo crec que en aquest sentit és una
sentència positiva, des de tot punt de vista i positiva per a
aquest parlament la Sentència del Tribunal Constitucional de
dia 20 de març de 1997. La urgència d'aquesta legislació no
necessita ser ponderada. A títol d'exemple s'ha d'assenyalar que
si no cobrim aquest buit legal, no disposaran de cobertura legal,
per tant, certs mecanismes de distribució de beneficis i
càrregues generats per la tasca urbanitzadora o determinades
previsions de cessió d'aprofitament per part dels propietaris,
com deures urbanístics contemplats al planejament, ja que
aquests instruments i tècniques no existeixen a la Llei de 1976.
Això podria suposar un important perjudici per als ajuntaments,
els plans dels quals han estat adequats al text de 1992, de
manera que en absència d'aquesta font de finançació per obtenir
terrenys dotacionals i per dur endavant obres i serveis de
transcendència col•lectiva haurien de cercar altres alternatives,
potser més complexes i gravoses, per via tributària, o renunciar
a la realització de tasques que sense cap dubte són d'interès
general per a tota la ciutadania.

El que proposam avui aquí amb aquesta proposició de llei
crec que és la millor de les solucions possibles, en la mesura
que ve a omplir aquest buit legal deixat per la declaració
d'inconstitucionalitat d'un text que cal recordar que ho ha estat
únicament i exclusiva per raons competencials, no per raons de
les figures o dels contenguts d'aquestes disposicions. Per altra
part soluciona una necessitat urgent, cobrir aquesta etapa, i ho
fa amb el màxim respecte a un principi essencial, com és el de
la seguretat jurídica, fent propis de les Illes Balears uns textos
que venien regint, eren coneguts, i a partir dels quals s'havia
articulat recentment diferents plans d'urbanisme municipal.

Pretenem per tant solucionar un problema greu que no es pot
demorar, i que s'ha d'abordar amb la màxima urgència, perquè
si no, podria provocar conseqüències realment imprevisibles i
greus. La solució que aquí es proposa avui no és una solució
definitiva, és més bé una solució provisional i transitòria, fins
al moment en què aquest parlament, quan el Govern la dugui i
sigui debatuda, aprovi una llei del sòl de les Illes Balears que
tracti en la seva globalitat tot el codi urbanístic que necessitam
posar al dia ara a cadascuna de les comunitats autònomes, i per
tant especialment ens importa a la nostra de les Illes Balears.

Per tant, i ja fent un resum de la proposició, volem restablir
el 15% de cessió obligatòria i gratuïta a favor dels ajuntaments,
és una llei que va a favor dels ajuntaments, i per tant que va a
favor dels administrats, en el sentit que aquests ajuntaments
utilitzen aquest 15%, aquest percentatge de sòl lucratiu
urbanitzat o bé per posar-lo a disposició d'entitats com l'Ibavi,
que fan habitatges públics, o bé amb la seva conversió
econòmica per fer obres, per dur endavant serveis que d'altra
manera no podrien. Per tant, defensam que no es redueixi com
a conseqüència de la Sentència de Tribunal Constitucional la
participació de la societat en les plusvàlues de l'actuació
urbanística, que des de l'any 1990 estaven en el 15%, i crec que
a plena satisfacció dels ajuntaments, i que en aquest moment, si
no prenem una decisió d'aquest tipus, està ja un 33% per davall,
perquè baixa al 10%, tant en el sòl urbanitzable com en el sòl
urbà, com preveu la llei.

Per tant avui no venim aquí a demanar res a altres
institucions, ni al Govern central, ni a les Corts Generals, ni
tan sols al Govern balear. Venim aquí no a defensar uns
criteris, com hem fet durant la major part del dia d'avui, que
dins la seva laxitud permetin qualque dia fer un pla
territorial o un pla sectorial, el qual ja es discutirà què és el
que proposa, i ja es veurà com s'aplica. No, avui venim aquí
a proposar una cosa que si vostès aproven d'aquí a una
setmana estarà en vigor, i garantirà que els ajuntaments
continuaran rebent el 15% de l'aprofitament tipus dels
aprofitaments urbanístics que es produeixin a cada actuació
urbanística de cada municipi. Per tant venim aquí a defensar
la seguretat jurídica, que quedi clar quines són les regles del
joc, tant per als ajuntaments com per als operadors
urbanístics, urbanitzadors i propietaris, i per tant creim que
és una aportació necessària, i en tot moment vull insistir que
és una proposta que té un caràcter de pont, de legislació
pont, de legislació senzilla per cobrir des del dia d'avui fins
que aquest parlament aprovi definitivament, amb tota la
seva complexitat, la Llei del sòl de les Illes Balears. 

Creim que igual que altres comunitats autònomes han
abordat amb urgència aquest problema, també ho ha de fer
la Comunitat de les Illes Balears, que aquest és un problema
que si a qualcú interessa especialment és a una comunitat
com la nostra, una comunitat on hi ha una expectativa
continuada de creixement urbanístic, aquí on l'urbanisme és
una qüestió central, així com l'ordenació del territori, com
hem vist avui al llarg de tot el dia, és una qüestió central, és
una qüestió nodal de les nostres preocupacions col•lectives,
i que per tant, com sempre hem dit, encara que la realitat no
hagi estat aquesta, la bona legislació urbanística, igual que
la bona legislació ambiental, igual que les bones decisions
en matèria territorial, en aquestes qüestions les Illes Balears
haurien d'anar per endavant i marcant la pauta a totes les
altres. 

Esper que els diputats que han tingut la benevolència de
seguir aquest breu intervenció els hagi, com a mínim,
despertat la inquietud, i si és possible votar-la a favor, molt
millor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. No hi ha hagut criteri per
part del Govern, per tant es procedeix a la intervenció dels
grups que es mostrin a favor de la proposició de llei
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim en la necessitat
d'articular i fomentar una política social del sòl, i encara que
amb alguns punts de la proposició de llei que presenta el Partit
Socialista no hi estam totalment d'acord, sí li donarem el suport,
perquè creim que és una bona proposta la que duu el Partit
Socialista. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull expressar simplement que
des del punt de vista d'Esquerra Unida aquesta iniciativa és
oportuna, perquè intenta cobrir un buit legal objectiu, i ho
intenta cobrir en dos sentits, positius tots dos, el primer
contribuir a la seguretat jurídica dins l'actuació urbanística, i el
segon objectiu, no menys important que el primer, defensar els
interessos dels ajuntaments en aquesta matèria. El tràmit
d'aquesta proposició de llei és un tràmit d'urgència, i que en la
seva mateixa forma de ser tramitat té un procediment especial.
En definitiva, i en relació amb això, el que fa aquesta
proposició, com ha explicat el Sr. Triay fa un moment, és
traslladar en forma de legislació autonòmica determinats
articles que eren presents en el Reial Decret legislatiu 1/92, el
text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, pel
que fa bàsicament als aprofitaments tipus, tant l'article primer,
que reprodueix els articles 26, 27 i 28 d'aquest decret legislatiu,
com la disposició addicional única, que transcriu els articles 94,
95, 96, 97, 98 i 99 d'aquest decret legislatiu. 

Això és correcte, és a dir, no ens hagués semblat a nosaltres
adequat com a Grup Parlamentari d'Esquerra Unida que un
procediment d'aquestes característiques hagués intentat
introduir modificacions respecte del que era la normativa vigent
en aquesta matèria fins a la Sentència del Tribunal
Constitucional. Això ho entenem nosaltres, i crec que així ho ha
d'entendre el Parlament, com una mesura absolutament
d'urgència per tapar un forat de caire jurídic derivat d'una
sentència del Tribunal Constitucional, que no entra en el fons
d'aquesta norma, sinó que entra en la qüestió de la competència
per dictar-les, i que evidentment en la mesura que fos aprovada
avui aquesta proposició de llei, això no obstaria ni hauria de
dificultar ni d'eximir el Govern i aquest Parlament per abordar
d'una manera més tranquil•la, assossegada, normal en tot cas,
però no per això ralentitzada, una legislació del sòl, com ja
tenen altres comunitats autònomes, i en qualsevol cas com totes
elles, crec jo, arrel precisament d'aquesta sentència del Tribunal
Constitucional, s'estan ja posant en marxa per aprovar. 

Per tant, amb aquest caràcter diguéssim d'urgència, amb
aquest caràcter excepcional en el procediment i en la intenció,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició de llei presentada
pel Grup Parlamentari Socialista a la vegada que, naturalment,
convidam a posar-nos en marxa per aprovar una llei del sòl
pròpia d'aquesta comunitat autònoma, amb un tràmit
parlamentari normalitzat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Realment amb la saturació de debats urbanístics
d'avui dematí i la manca d'esperances que aquesta
proposició de llei puga prosperar, per ventura farà que la
nostra aportació i la nostra reflexió sobre el seu contingut no
estigui a l'alçada de la importància, sens dubte, que tendria
una iniciativa com la que avui ens presenta el Grup
Socialista. El nostre grup està d'acord amb dues premisses
bàsiques del que pretén la llei: en primer lloc que aquest
parlament ha d'aprovar el més aviat possible una llei del sòl,
i consideram que evidentment un dels objectius bàsics que
ha de tenir aquesta llei, indefugible d'altra banda, ha de ser
de socialitzar la plusvàlua urbanística generada pel
planejament; fer un repartiment, per tant, equitatiu dels
beneficis i càrregues. La doctrina ja ha estudiat amb
profusió els mecanismes, les mecàniques, les tècniques de
socialitzar aquesta plusvàlua, ja sien mecanismes fiscals
com estrictament urbanístics que pivoten modernament
sobre conceptes com l'aprofitament susceptible d'apropiació
privada, amb construccions jurídiques com la que ens
proposa avui el Grup Socialista, que parteixen de la
premissa que el dret a edificar no és un dret inherent al dret
de propietat, sinó una concessió, una atribució del
planejament. El nostre grup, que accepta i participa aquests
postulats, podem entrar i consideram entrar en el debat de
quin és el percentatge, per tant, d'aquest aprofitament
urbanístic apropiable per al propietari; i sobretot, perquè és
un tema delicat, l'abast que ha de tenir aquesta pràctica,
aquesta tècnica, que és el que bàsicament pretén la
proposició de llei.

El nostre grup comparteix plenament el 15% de cessió
en sòl urbanitzable; és més, creim que per les especials
característiques de les Illes Balears es podria sospesar la
possibilitat d'incrementar o de fer distincions entre aquell
sòl urbanitzable amb vocació pròpiament residencial
d'aquell que en les distintes vessants tengui una vocació
turística, que creim que podria ser una innovació interessant
d'estudiar. Tampoc no discutirem sobre el 15% en polígons
o en unitats d'actuació, unitats d'execució, dins sòl urbà.
Ara, generalitzar aquesta mecànica en tot el sòl urbà, i sia
quin sia el tamany del municipi, ens provocar majors
dubtes. I no és que ens provoqui dubtes pel que significa de
justícia material de la mesura, la qual compartim en gran
mesura; ens fa dubtar en la capacitat municipal en moltes
ocasions. Per exemple, que hi hagi municipis de les Illes
Balears que encara no hagin redactat instruments de
planificació general adequats a la Llei del sòl, no de l'any
90, de l'any 76. Creim que és una reflexió i és una cosa que
hem de tenir present a l'hora de legislar.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 78 / Fascicle 2 / 20 de maig del 1997 3237

Deia el Sr. Tur a l'anterior intervenció respecte del Pla
territorial parcial d'Eivissa, que la manca de normes pot suposar
la selva, una certa anarquia. Per al nostre grup també és cert que
un excés de normatives, de regulacions tecnocràtiques,
paradoxalment també pot dur a l'arbitrarietat, quan
l'administració no es vegi capaç d'implementar-les totes, i totes
alhora; perquè es pot caure en la temptació de fer unes sí i unes
altres no, o uns dies sí i uns no, o a unes persones sí i a unes
altres no. Tots som massa conscients de les dificultats de
compliment, de la indisciplina urbanística que ha assolat les
Illes Balears. En gran mesura, i estam convençuts que
compartiran aquest plantejament, per mor de la manca de
conscienciació de l'Administració, però també per una manca de
cultura social respecte de les normes legislatives que vigien, i
també respecte de les mancances tècniques que tenen les
administracions locals. 

Hem de recordar que la Llei 8/90, efectivament, se cenyia a
municipis superiors als 25.000 habitants per entrar de ple dins
el sòl urbà. Nosaltres creim que aquesta passa, la que ens
proposa avui el Grup Socialista, l'hem d'arribar a prendre, però
dubtam del moment. En tot cas, entenem que el debat s'hauria
de produir en ponència, i que seria més adequada una reflexió
tranquil•la d'una mesura d'aquestes característiques. En tot cas
votarem favorablement a la presa en consideració, que pensam
que és el vot que ara se'ns proposa; i com que probablement no
tendrem ocasió de pronunciar-nos sobre cap altre tràmit,
anunciam ara aquest, que és el vot favorable a la presa en
consideració, que consideram molt positiva i molt adequada a
la proposició de llei que ens proposa el grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Toca el torn d'intervencioons
dels Grups Parlamentaris que es posicionen en contra de la
presa en consideració. Grup Parlamentari Popular, Sr. Mauricio
Rovira, té la paraula.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Recientemente el Tribunal
Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de ese artículo
27 de la ley socialista, que marcaba con carácter fijo, y no
mínimo, tanto la determinación del aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación por los propietarios,
como implícitamente el de la recuperación por la comunidad de
las plusvalías urbanísticas.

A pesar de que estamos de acuerdo con esa sentencia, por
supuesto, y estamos de acuerdo en que es éste parlamento
balear el competente, también queda claro en esa sentencia de
20 de marzo que corresponde al Estado el establecimiento de un
mínimo de aprovechamiento urbanístico objeto de apropiación.
Por lo tanto, queda claro que antes que nada el Estado debe fijar
ese mínimo, y es posteriormente cuando las comunidades
autónomas deben ejercer sus competencias y marcar los
baremos que consideren más oportunos.

Para no extenderme más, y como conclusión, la fijación
de un porcentaje determinado respecto a los propietarios del
suelo urbano, se tendrá que ajustar a los mínimos que debe
marcar el legislador estatal, unos mínimos que por lo que
parece estarán pronto a la vista de todos. Por lo tanto esa
cifra a concretar por las comunidades autónomas no podrá
contradecir los mínimos estatales, y no debe contradecir
esos mínimos estatales, estando en consecuencia obligados
a esperar lo que esa norma pueda establecer respecto a esos
mínimos, pudiendo ser por lo tanto inconstitucional una
posible ley del Parlamento balear que fuese en contra de
esos mínimos que el Estado tiene competencia para marcar.

Por lo tanto, la regulación debe atener, como he dicho
antes, al mínimo que el Estado marque, y es en ese
momento en el cual el Partido Popular apoyará o promoverá
la correspondiente ley que valore esos mínimos y que diga
cual esa cifra y diga cual es la cifra correcta y que nosotros
consideramos más adecuada. Por lo dicho anteriormente,
nuestro voto será negativo a la toma en consideración a esa
proposición de ley. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
el Grup Popular ho du malament tot això, du malament la
qüestió del recurs d'inconstitucionalitat, al qual donen la raó
en els arguments, però després no volen presentar, als
arguments que ells varen presentar i que varen guanyar, a
més, davant el Tribunal Constitucional en relació a la 7/97.
Ara ho du malament dient que hem d'esperar una llei estatal,
molt malament. Com hem d'esperar una llei estatal, i a
Cantàbria, aquí on vostès governen, el Parlament ja ha
aprovat la llei corresponent, o paral•lela, o pareguda a la que
avui duim aquí. El Parlament del País Basc ja l'aprovada. El
Parlament de Catalunya la va aprovar a 1990, no es va
preocupar el mínim de la llei estatal de 1990, i s'hi va
avançar per unes setmanes, i ningú no li ha posat en qüestió;
no tan sols no li han posat en qüestió, és que totes les
sentències del Tribunal Constitucional li donen la raó, que
realment l'Estat pot marcar uns mínims, però la competència
és de les comunitats autònomes. La competència és nostra.
A més avui, tal com jo he plantejat la qüestió, amb un
caràcter, amb un caràcter urgent, no és una qüestió ja quasi
diria ni de fons, no és una qüestió ideològica ni política, és
una qüestió de seguretat jurídica, que hi hagi una continuïtat
de les normes i dels mecanismes que els plans, els
ajuntaments, els propietaris tenien, i que fins que no siguin
substituïts per una altra norma complerta estan a l'aire, estan
que no se sap quin és el percentatge que hauran de donar, és
més, no saben si donant el 10% també estaran en una
situació de debilitat jurídica, perquè la llei que ho estableix
a l'Estat, com discutíem avui al matí, és una llei que també
té un claríssim vici d'inconstitucionalitat, fins tal punt, jo
m'he permès la llibertat, que els voldria dir que el 90% del
meu discurs no és meu, és de l'exposició de motius de la llei
de Cantàbria, que m'ha servit, una llei feta pel Partit Popular
he trobat que hi podria anar bé, i l'articulat tampoc no és
meu, l'articulat s'ha aprovat en el Parlament basc
exactament amb aquests termes per la majoria tripartita, de
la qual formen part no tan sols els socialista, que comprenc
que per a vostès no serà un element o judici d'autoritat, però
sí, per exemple, el Partit Nacionalista Basc, que és un partit
soci del Partit Popular en la governació d'Espanya, per tant,
supòs que el considerarà un partit més seriós en la presa de
decisions.
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Per tant, jo crec que avui el Partit Popular tira pilotes fora en
qüestions importants, en qüestions importants, perquè aquí ens
jugam el percentatge que reben els ajuntaments per fer front a
les seves necessitats, perquè aquí ens jugam allò que diu la
Constitució, que la col•lectivitat ha de participar de les plus-
vàlues que produeix l'acció urbanística, perquè, i voldria també
lligar-ho a l'actuació del portaveu del Grup PSM, del Sr.
Alorda, perquè aquí no es proposa avui cap complicació
tecnocràtica, sinó tot el contrari, s'hi proposen estrictament els
mecanismes més senzills i més mínims del que hi havia a la llei
de 1990 per poder fer eficaç, per poder fer factible la
recuperació d'aqeust aprofitament, i és cert que hi ha una
voluntat d'equitat, hi ha una voluntat que a tots els municipis, a
qualsevol actuació urbanística, hi hagi aquesta aportació
proporcional del seu aprofitament a la col•lectivitat en forma de
participació en un percentatge de l'aprofitament urbanístic.

Simplement els he de dir que perden una oportunitat, que
perden el temps, que no sabem d'aquesta llei del sòl de la
Comunitat Autònoma ni quan vindrà ni quan s'aprovarà, perquè
sabem aquí les dificultats que tenen, no ja per aprovació, sinó
per a presentació de les lleis de caràcter urbanístic,  i per tant,
que els perjudicats són els ajuntaments, de qualsevol color,
començant pels seus, que són qui en té més a les Illes Balears,
el nombre d'ajuntaments del Partit Popular és el més important
dels que patiran aquesta falta de voluntat avui, quant a mantenir
el 15% com a participació dels promotors i dels propietaris que
tenen el benefici de l'actuació urbanística, que la col•lectivitat
els ha situat sobre el planejament, de participar i d'aportar, per
tant, perquè la gestió urbanística i la política d'habitatges es
pugui dur endavant. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Triay, las dificultades
para llevar temas adelante las tienen ustedes, y nos dan un
ejemplo cada día en otra administración que hay en esta
misma calle. Yo le recordaría que se leyese la página 126 de
la sentencia del Tribunal Constitucional. En esa página, en
el segundo párrafo, queda clarísimo de quien es cada
competencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en
que la competencia para marcar esa cifra, ese porcentaje, es
nuestra, pero le recuerdo que el Estado central tiene ese
derecho a marcar ese mínimo, y lo que no podemos hacer es
ir en contra de esa cifra y jugarnos ahora, para poner un
parche, como usted ha dicho, para hacer un puente, buscar
un parche que, desde luego, nos pueda poner dentro de poco
contra las cuerdas.

Ustedes están acostumbrados, son coherentes, yo les
tengo que dar la enhorabuena, ustedes actúan así en otros
sitios. ¿Que esto no está muy seguro jurídicamente? Da
igual, ya lo decidirán los tribunales dentro de diez años;
nosotros, no, nosotros lo tenemos claro, hay que hacerlo
bien, ya lo hizo mal el Estado central, el gobierno socialista,
en el año 92. Nosotros no queremos hacerlo mal aquí,
queremos hacerlo cuando creamos que se debe hacer,
cuando ese mínimo esté marcado. Gràcias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votació. Deman a la cambra si pren o no en
consideració la proposició de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la presa
en consideració, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposició de llei, que no es pren en consideració.

IV.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 5517/96, de taxes
per a inspeccions i controls sanitaris oficials de carns
fresques.
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Passam al darrer punt de l'ordre del dia, deman a les
senyores i als senyors diputats que no es moguin dels seus
escons perquè votam immediatament.

Passam al punt darrer de l'ordre del dia, que és debat del
dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de
llei de taxes per a inspeccions i controls sanitaris oficials de
carns fresques. A aquest projecte de llei, no s'hi han presentat
esmenes, per la qual cosa, sotmetrem a votació conjunta el títol
del projecte, el capítol únic, els articles, les disposicions
addicionals, la disposició derogatòria, la disposició final i
l'exposició de motius. Farem aquesta votació de manera
conjunta.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 41; en contra, cap; abstencions, 16. Per tant,
queda aprovat el Projecte de llei de taxes per a inspeccions i
controls sanitaris oficials de carns fresques.

Qualque portaveu de qualque grup parlamentari vol fer ús de
la paraula per a explicació de vot? Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per explicar el nostre vot, el Grup
Parlamentari Socialista havia presentat una esmena de totalitat
a la present llei, no tant pel seu contingut, sinó pel fet que no
consideràvem oportú que aquesta comunitat autònoma legislàs
sobre una qüestió, la conseqüència de la qual seria l'encariment
dels preus de les carns fresques per als nostres ramaders i només
per als nostres, quan les grans comunitats autònomes ramaderes
no havien produït aquesta adaptació a la directiva comunitària.
Les grans productores ramaderes (Astúries, Cantàbria,
Catalunya) no han produït aquesta adaptació perquè saben que
la repercussió sobre el preu de la carn fresca és negativa,
aquesta taxa. Aquí ens inflam la boca de parlar de règim fiscal,
de costos d'insularitat, dels problemes dels nostres productors,
però quan tenim ocasió de prendre una decisió que afecta
negativament un sector productiu de la nostra economia, no hi
ha cap dubte a prendre-la, i l'afecta tan negativament que avui
teníem la notícia que, a la producció càrnia, per exemple del
ramat oví, els resulta més barat dur les ovelles vives a matar a
la península i importar la carn morta, que matar-la aquí. Amb
aquesta taxa, la situació encara serà més greu, però això sí,
nosaltres continuam defensant el règim fiscal diferenciat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

En no haver-hi més torn de paraula sol•licitat, conclou
la sessió.

S'aixeca la sessió. Bon vespre i moltes gràcies.
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