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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem
aquesta sessió plenària extraordinària amb dos punt de l'ordre
del dia, tal com ha estat acordat a la Junta de Portaveus.

I.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 2136/97, de sòl rústic
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El primer és debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Ordenació Territorial del Projecte de llei de sòl rústic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el segon serà debat
i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte
de llei pel qual es regula la publicitat dinàmica de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Demanaria silenci, per favor, per entendre com se
substanciarà el debat. 

Al dictamen del Projecte de llei de sòl rústic es mantenen 97
esmenes, un vot particular, dues propostes presentades pels
representants dels diferents grups parlamentaris de la Cambra
en el sentit de suprimir una incorrecció terminològica, si així es
fa, i també una nova disposició addicional, si així es presenta en
el moment en què s'hagi de substanciar.

El Grup Parlamentari Mixt ha presentat 30 esmenes, de les
quals he de fer esment que l'esmena 3188 referent a l'article 13
ha estat aprovada ja en comissió, l'esmena 3016 referida a
l'article 33 ha estat declarada decaiguda a la ponència, l'esmena
3032... Senyors diputats, jo demanaria que en aquest moment...,
Sr. Jaén, per favor, ocupi el seu escó que estam introduint el
debat i si no es farà impossible aquest seguiment. Gràcies.
L'esmena 3032 referida a la disposició addicional segona també
ha estat declarada decaiguda en ponència. L'esmena 3192 que
postulava afegir una disposició transitòria fou declarada
decaiguda a la ponència en haver-se votat favorablement
l'article 8 del Projecte de llei que resulta contradictori amb
aquesta esmena. Són les esmenes que ha presentat per mantenir
però que ja han estat tractades.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM en té 33. Faré
referència que l'esmena 3138 referida a l'article 7 ha estat
declarada decaiguda a la comissió, i l'esmena 3140 ha estat
declarada també decaiguda a la ponència. Són les dues úniques.

34 esmenes i un vot particular del Grup Parlamentari
Socialista de les quals es mantenen totes sense que hi hagi hagut
cap tipus d'incorrecció a l'hora de presentar-les.

El debat es farà de la següent manera: es faran els debats de
totes i cadascuna de les esmenes presentades article a article,
disposicions addicionals, transitòries i disposició final, títol de
la llei, si ve al cas, transaccions i després, a les dues es farà una
votació de totes les esmenes i els articles vists fins a aquell
moment i al final del debat es farà la darrera i definitiva votació
a on, tal com marca l'Estatut d'Autonomia, hi haurà d'haver una
votació per illes, una votació separada per als diputats de
cadascuna de les illes.

Començarem, idò, aquest debat. Al títol del dictamen i
a  l'article primer no es mantenen esmenes. A l'article segon
es mantenen dues esmenes: la número 3131, de modificació,
del Grup Parlamentari PSM; per defensar aquesta esmena té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la majoria de les esmenes seran bastant més greus,
però precisament començam amb una esmena important
perquè qüestionam la pròpia definició de sòl rústic i, per
tant, l'abast mateix que tendrà aquesta llei. Al nostre
entendre aquesta llei està farcida de perillosos paranys i
després del debat, de la befa, perquè no se'n pot dir debat,
que hi ha hagut respecte a les aportacions que hem fet tots
els grups tant en ponència com en comissió, ens hem
assegurat que no es tractava de descuits innocents sinó de
decisions ben premeditades.

Així doncs, la primera discrepància important és amb
una de les premisses bàsiques de les quals parteix la llei,
això és: que deixarà de ser sòl rústic tot el sòl que no és urbà
o urbanitzable o, en general, apte per urbanitzar com succeïa
fins ara, segons la definició de l'actual Llei del Sòl i com
han mantingut les lleis autonòmiques, com ara la de
Navarra, del País Valencià, Canàries, Catalunya, Galícia,
etc. En canvi, a les Illes Balears i Pitiüses tan sols serà sòl
rústic aquell que té unes funcions rústiques, és a dir, que la
llei només considera rústics aquells territoris que tenen una
vocació rústica; el dubte és quins seran aquests; ser o no ser
rústics, vet aquí la qüestió, i tots tenim una idea bastant
precisa del que pensa el PP de les potencialitats pròpiament
agràries del nostre camp. Coneixem d'enrera el somni del
PP, anunciat i defensat per Gabriel Cañellas i Jeroni Saiz, de
convertir el sòl rústic de les Illes Balears en la segona
residència dels centre-europeus i convertir els pagesos en
uns jardiners del paisatge. Per aquí van els tirs de la Llei.

Certament hi ha una disposició transitòria de la mateixa
llei que equipara el sòl rústic a l'actual sòl no urbanitzable
i, per tant, la classificació no canviarà d'avui per demà, però
passat demà ens poden comparèixer enormes urbanitzables
sui generis. Aquesta amenaça, per cert, se'ns confirma amb
la lectura de la Llei del Sòl de n'Aznar quan considera que
tot el sòl és urbanitzable tret d'aquell que per les seves
especials característiques s'hagi de declarar rústic, és a dir,
hi ha un canvi de filosofia: considerar tot el sòl urbanitzable
i hi col•labora de manera important aquesta llei. L'aplicació
d'aquesta tesi en un sòl tan cobdiciat com el nostre pot tenir
uns efectes catastròfics.
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, jo demanaria a les senyores i senyors
diputats que per favor guardin la compostura dins el plenari, si
tenen altres coses a fer, per atenció i respecte a qui està en ús de
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest debat se'ns ha volgut fer
parlar sobre si una quarterada o dues quarterades, ajustant-nos
només als habitatges unifamiliars, als xalets, quan a amplíssims
territoris es poden preveure parcel•les, trasts, d'un, de dos, de
tres quartons per davall de la quarterada. Aquesta possibilitat
que permet alegrement la Llei ens sembla nefasta per al
desenvolupament urbanístic harmònic, per al desenvolupament
territorial de les illes de Mallorca i Eivissa i una greu amenaça
per a l'equilibri que en aquest moment encara manté Menorca.
Resulta inversemblant per al nostre grup. Demanam una llei del
sòl rústic que sempre se'ns promet imminent perquè a tots se'ns
assegura que coincidim en la necessitat de prendre mesures per
redreçar el model desenvolupista de les Illes Balears, un model
depredador consolidat a partir dels anys 60 i que ara arriba ja al
sòl rústic. 

La crisi, el canvi dins el sòl rústic és tan profund que
afectarà profundament la fesomia del paisatge i la mateixa
relació dels mallorquins, menorquins i pitiüsos amb la propietat
i l'ús de la terra. L'abandonament massiu de les explotacions
agràries, la gairebé absoluta terciarització de l'economia balear
ha afectat profundament el sòl rústic. L'adveniment de l'ús
residencial i turístic del camp, a Mallorca i a Eivissa
bàsicament, està suposant un procés accelerat de rururbanització
mentre que l'extensió petita de les finques i també el seu ús
residencial suposa un gran preocupació per la privacitat de la
propietat: totes les finques es tanquen, i es tanquen des de
mentalitats urbanites que xoquen amb el que ha estat la
mentalitat tradicional a les Illes Balears, qüestionant el dret de
pas innocu que era un dret gairebé adquirit per tots els
ciutadans. Les grans finques de muntanya es tanquen, els
accessos a platges, etc. El ciutadà i el de la part forana
esdevenen pagesos de cap de setmana i a hores d'ara no són
capaços de calibrar l'abast i els efectes inflacionaris, socials,
culturals i de tota mena que pot tenir la compra massiva de
territori per part de ciutadans no residents a les Illes Balears.

És per regular i racionalitzar aquests processos que volíem
una llei, però quan el Govern es digna a presentar-nos el seu
projecte és bàsicament per evitar que entri en vigor una norma
proteccionista del Consell Insular de Mallorca i per declarar
urbanitzable tot el sòl de les Illes Balears tret del que tengui
funcions rurals. Ja ho val!, veurem en què queda. Sembla que
teníem set i després d'anys d'esperar el PP ens mostra un pou,
però quan hem anat a treure aigua, en comptes d'haver-hi un
poal hi ha hagut un garbell. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir
per fixar la posició pel que fa a aquesta esmena? Sr.
Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument vull
remarcar, de l'extensa exposició que ha fet el Sr. Alorda de
la seva esmena, una qüestió que a mi em sembla bàsica i
que és un dels grans dèficits d'aquesta llei, que és el tema
del caràcter residual del sòl rústic dins l'ordenament jurídic,
caràcter residual que en aquest cas no té la valoració
menyspreativa que en principi sembla, o comunament
s'atribueix a la paraula "residual", sinó tot al contrari: vol dir
que és sòl rústic tot allò que no és urbà o urbanitzable; per
tant, que en principi el territori d'aquesta comunitat és un
territori no urbanitzable i que en funció de paràmetres
poblacionals, econòmics, etc., s'ha d'argumentar, per part de
les diferents administracions, la qualificació d'urbanitzable
o d'urbà.

Això és una filosofia que efectivament ja estava a la Llei
del Sòl, és una filosofia jo crec que clarament proteccionista
de la utilització abusiva del territori i és lamentable, molt
lamentable, que aquesta filosofia es perdi en aquesta llei i,
efectivament, sigui en principi urbanitzable el territori fins
que es demostri el contrari, és a dir, fins que es demostri que
té valors o que té característiques que aconsellen la seva
qualificació com a sòl rústic. És un prisma, un enfocament
totalment distint, i és molt de fons i jo crec que il•lustra
bastant bé la filosofia general que impregna aquest text
legislatiu que avui debatem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la defensa i debat de l'esmena
3046 de modificació presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, en aquest minitorn de totalitat que s'acaba
d'inaugurar amb aquestes primeres esmenes les quals,
lògicament, en tractar-se de l'enfocament global de la Llei
permeten petites consideracions sobre la seva globalitat,
nosaltres també volem deixar ben clar que baix el nostre
punt de vista aquesta és una llei enormement deficient, tant
des del punt de vista tècnic com des del punt de vista
polític. 
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Ja s'ha dit aquí que un dels bessons de la qüestió que es
debat avui és la qüestió de la residualitat, del concepte residual
del sòl rústic. Segons aquesta llei, que és la filosofia també que
il•lumina el projecte de llei que en aquests moments està en
tramitació en el Congrés dels Diputats, que és el resultat d'un
dels primers decrets Aznar, la consideració de sòl rústic només
fa referència a aquell que és digne de ser protegit, i el sòl que no
és digne de ser protegit és sòl urbanitzable, quan en la tradició
urbanística espanyola la concepció és absolutament la contrària:
el sòl rústic és tot aquell sòl que no és urbà o urbanitzable.
Passam, per tant, d'una concepció proteccionista del sòl rústic
a una concepció molt més utilitarista, que subratlla molt més les
possibilitats d'urbanització de fet, per la via de la parcel•lació,
d'edificació, de fer que un sòl digne de ser protegit i l'objectiu
fonamental del qual és ser protegit.

Aquesta és una llei que, a més a més, té un component
d'agressió clara cap a les competències que en aquests moments
tenen els consells insulars en matèria de competències
urbanístiques; és una llei que prohibeix als consells insulars
prendre les determinacions que fins ara han pres i ho han fet tots
tres consells i ho han fet fonamentalment, bàsicament, sota
equips de govern del Grup Parlamentari Popular, sota equips de
govern de signe contrari al que en aquests moments hi ha en el
Consell Insular de Mallorca i, en canvi, no hi hagut cap
inconvenient per part de ningú, ni tan sols d'aquests diputats que
en aquesta cambra tenen responsabilitat de govern per part del
Grup Popular dins els Consell Insular d'Eivissa, dins el Consell
Insular de Menorca, que no sé com explicaran als seus ciutadans
que avui aquí votaran a favor perquè a partir d'ara les
competències urbanístiques que fins ara tenien els consells
insulars respectius, a partir d'ara només es desenvoluparan per
decrets del Govern i ells ho votaran a favor; no sé com ho
explicaran. Nosaltres sí que anirem a Eivissa i a Menorca i els
nostres companys ho explicaran a Eivissa i a Menorca, que
vostès avui votaran això.

És una llei deficient, ja ho han dit. Aquesta esmena nostra a
l'article 2 subratlla i posa de manifest la redacció desafortunada
del projecte, una redacció farcida d'inconcreció i d'incorrecció.
Vegem; l'article 2 diu que la funció d'aquests terrenys, es
refereix al sòl rústic i vull llegir literalment el resultat final de
la frase, diu: "la funció d'aquests terrenys podrà tenir relació
amb la condició de suport de funcions..."; volem explicar-me
vostès, baix un punt de vista jurídic, quina concreció, quina
determinació conté aquesta frase? Nosaltres demanam que
s'elimini aquesta frase tan complicada que al final acaba dient
"la condició de suport de funcions que, encara que s'hagin
originat en el medi urbà, s'han de desenvolupar en el medi
rural", ens referim a aquelles instal•lacions al servei de la
població en general que poden ser ubicades dins sòl rústic. Amb
aquesta redacció -"al servei de la població"- nosaltres proposam
una redacció alternativa: "aquelles instal•lacions al servei de la
població que necessàriament hagin d'ubicar-se en el medi rural",
perquè en la redacció del Projecte, què passa amb els serveis
que s'hagin d'ubicar en el medi rural al servei de la població
rural?; segons aquest projecte no es poden ubicar en sòl rústic,
perquè diu, literalment, "la condició de suport de funció és que
encara que s'hagin originat en el medi urbà s'han de
desenvolupar en el medi rural". La població rural no té dret a
cap tipus de serveis, amb aquest article a la mà.

Què significa "la funció d'aquests terrenys podrà tenir
relació amb la condició de suport de funcions"?, què són
funcions? Parlam d'instal•lacions, parlam d'edificis, parlam
d'instal•lacions concretes?, no, parlam de funció, una cosa
que no té absolutament cap sentit i que jurídicament durà
moltes complicacions a l'hora de la seva interpretació, però
aquesta redacció posa de manifest, simplement, el que ha
sofert aquesta llei al llarg de la seva tramitació en ponència
i comissió, un absolut menyspreu per les aportacions que
des de l'oposició s'han posat damunt la taula per millorar
tècnicament aquesta llei, un oblit sistemàtic de la capacitat
d'aportació positiva independentment de l'oposició política
al projecte que ha tengut per part de la majoria i, per tant,
ens trobarem, si aquesta llei no incorpora, al llarg d'aquest
tràmit de plenari, nombroses esmenes de l'oposició, amb
una llei deficient, de difícil aplicació, políticament
incorrecta i que els grups de l'oposició haurem d'incorporar,
lògicament, en el nostre programa electoral de cara a les
pròximes eleccions, la seva prioritària derogació i
substitució per una llei que, a més de ser políticament
correcta sigui, simplement, intel•ligible. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir per fixar la posició? Per part del Grup Popular,
Sr. Avel•lí Casasnovas té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. A diferència del portaveu que
m'ha precedit per defensar la seva esmena, jo m'ajustaré a
l'ordre del dia i m'ajustaré, concretament, a l'esmena de
substitució que presenta el seu grup, la 3046, i li diré que el
Grup Parlamentari Popular li votarà en contra perquè
comparant ambdues lectures, la del mateix text i la que
s'aporta, entenem que no és una alternativa sinó únicament
paral•lela i no aporta res de nou. Per tant, aquest serà el
sentit del vot contrari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. A l'article 3 es manté una esmena, la
número 2963, de supressió, del Grup Parlamentari Mixt. El
seu portaveu Sr. Balanzat té la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena a l'article 3 ve
motivada pel següent: l'article 3 diu, en el seu primer apartat,
"el sòl rústic no es podrà destinar a altres activitats que a les
relacionades amb l'ús i explotació racional dels recursos
naturals, l'execució, l'ús i el manteniment d'infraestructures
públiques". Perfecte; perfecte si acabàs aquí, però
immediatament el segon apartat d'aquest article diu: "no obstant
això...", i comença a parlar d'activitats relacionades amb ús
d'habitatge familiar o declarades d'interés general, i aquí és a on
ve el petit truc; és a dir, en principi, si estam d'acord en el fet
que la finalitat, l'ús bàsic del sòl rústic és, tal com diu també la
llei estatal, un ús vinculat a l'ús agrícola, ramader, cinegètic, de
manteniment i conservació dels espais naturals, perfecte, però
si ja començam a obrir les portes per poder fer qualsevol tipus
i qualsevol quantitat d'habitatges unifamiliars, no només
habitatges unifamiliars sinó qualsevol tipus d'activitats per la
via de la figura de l'interès social que, més endavant, quan
arribem a l'article pertinent ja en faré qüestió, la veritat és que
aquest apartat que aparentment es presenta com una excepció,
al final esdevindrà norma, com ha passat fins ara amb les
declaracions d'interès social i utilitat pública donades fins fa
poc, fins ara, per les comissions insulars d'urbanisme. Per tant
creim com a mínim simbòlic el fet d'eliminar aquest segon
apartat que pot ser contradictori amb els usos que ha de tenir el
sòl rústic.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin fer ús
de la paraula? Sr. Avel•lí Casasnovas, té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Balanzat, no donarem suport a
aquesta esmena; entenem que de la lectura, sobretot dels
primers articles de la Llei, es dedueix aquesta figura de
l'habitatge unifamiliar a què vostè ha fet referència i es dedueix
una forma completament taxada i amb unes condicions molt
específiques i determinades, no queda, en cap cas, un desig
arbitrari ni d'un ajuntament ni d'un consell d'urbanisme, ni molt
menys. Per tant, entenem que és un més dels elements que es
poden establir en sòl rústic, ja dic, dins unes mesures i dins totes
aquestes determinacions que entenem bastants restrictives que
estableix la Llei.

Per totes aquestes raons no li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A l'article quart es manté una
esmena, número de Registre 3050, d'addició, presentada pel
Grup Parlamentari... Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Abans de continuar amb el debat, Sr. President,
m'agradaria plantejar una qüestió d'ordre. Amb número de
Registre 4026 i fora de termini, Esquerra Unida va presentar
a la Presidència un escrit de manteniment d'unes esmenes
que s'havien sostingut a ponència i a comissió. Efectivament
es varen presentar fora de termini i en una reunió informal
dels diferents portaveus amb el Lletrat de la Cambra es va
veure que efectivament l'única manera de resoldre de
qüestió era un acord unànime de tots els grups
parlamentaris. Tots els grups parlamentaris en aquella
reunió informal varen manifestar el seu acord amb aquest
tema llevat del Grup Parlamentari Popular, que va dir que
pensaria la qüestió. 

Donat que ara, després d'una conversa amb la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, hi ha -sembla- una certa
confusió sobre si la cosa s'ha arribat a plantejar formalment
o no, i no vull que hi hagi cap tipus de confusió, perquè
quedi constància en el Diari de Sessions de la posició dels
diferents grups, jo, d'acord amb el Reglament, faig la
sol•licitud al conjunt dels grups i a la Presidència perquè les
esmenes siguin incorporades al debat tal com plantejàvem
al nostre escrit i, en definitiva, demanaria que la Presidència
i els diferents grups es poguessin manifestar sobre aquesta
qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Miri, en primer lloc, una advertència
prèvia, i és que aquesta presidència no pot entrar ni ha
d'entrar en debat amb cap dels portaveus ni amb cap grup
parlamentari, però no obstant això jo li he volgut donar el
temps perquè vostè plantejàs una qüestió "d'ordre" quan
hagués hagut de fer referència a l'article. El debat ha
començat, d'aquest projecte de llei; aquesta qüestió aquesta
presidència no la pot intuir i molt manco si hi ha hagut o no
hi ha hagut reunions de caràcter informal. 

El Reglament de la Cambra és d'aplicació en tots els
seus termes per a tots els diputats, per a tots els grups
parlamentaris. El seu grup parlamentari ha participat a les
reunions de comissió, de ponència, i ha escoltat com la
presidenta d'aquesta comissió deia que hi havia 48 hores per
presentar aquelles esmenes que no havien estat acceptades
per presentar-les per ser substanciades davant plenari.
Aquest termini ha estat àmpliament esgotat i hi ha hagut una
Junta de Portaveus a on s'ha fet esment de com aniria aquest
debat i no s'ha fet cap tipus de plantejament de la qüestió
que vostè presentava. 

Per tant, aquesta presidència, independentment de la
decisió de caràcter personal que podria adoptar, no té altre
remei, una volta haver començat el debat amb un ordre del
dia, amb una programació que ha estat explicada a la Junta
de Portaveus, que continuar amb el debat tal com està
plantejat i tal com està plantejat també en el mateix
reglament d'aquesta cambra a l'article 120. 
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Per tant, continuam amb el debat tal com està plantejat i té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista per
defensar l'esmena 3050 d'addició. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La nostra esmena número 3050
pretén afegir un nou apartat a la definició de sòl rústic, un nou
apartat g) que diu que sòl rústic serà la resta de sòl que no sigui
urbà o urbanitzable. Això és el que s'entén com a residualitat.
Per al Partit Popular, no tan sols per al Grup Parlamentari
Popular en aquest parlament, sinó també per a les iniciatives
governamentals que tenen lloc a nivell d'Estat, tot el sòl que no
sigui urbà o protegit és sòl urbanitzable, tot el sòl que no sigui
o urbà o protegit. 

Per a nosaltres la definició és exactament distinta,
radicalment distinta: tot el sòl que no sigui urbà o tengui la
capacitat de ser urbà mitjançant la seva qualificació com a
urbanitzable ha de ser rústic. Jo crec que és una diferència
fonamental, perquè la proposta del Grup Parlamentari Popular
és una ruptura de la tradició de la legislació urbanística, una
ruptura fonamentalment negativa per a la protecció del sòl
rústic, és una regressió sobre el concepte de protecció que
necessita el nostre territori. Curiosament -i ho dic perquè
efectivament la fortalesa argumental de la votació en contra del
Grup Parlamentari Popular no ha perdut la tradició que tenia en
ponència i en comissió, és a dir, nul•la, no es posa un sol
argument seriós, solvent, en contra de les esmenes que aquí es
presenten- ens varen dir que justament el fet que nosaltres
consideréssim el sòl rústic residual era menysprear-lo, que una
consideració en positiu definint el sòl rústic en els seus detalls
era allò que l'enaltia, que una definició residual era deixar-lo
com a de segona fila en relació a la seva importància de
protecció. Crec que no s'escapa a cap intel•ligència mínimament
dotada que l'assumpte és exactament el contrari: la residualitat,
la definició de sòl rústic com tot aquell que no és urbà o
urbanitzable és allò que introdueix elements de subratllar la
seva importància, de subratllar la seva protecció, que és un repte
de futur especialment sensible en aquesta comunitat autònoma.

Jo vull recordar com alguns dirigents del Partit Popular
varen manifestar la seva preocupació quan va sortir el primer
dels decrets Aznar i va manifestar la seva preocupació perquè
aquella definició que contenia el Decret Aznar, avui convertit
en projecte de llei que es tramita en el Congrés dels Diputats,
definia el sòl que no era protegit o urbà com a sòl urbanitzable
rompent la tradició de residualitat de sòl rústic, i va manifestar
la seva preocupació perquè deia que això pot ser útil, pot tenir
un sentit de cara a facilitar l'oferta de sòl per a edificació
d'habitatges en aquells indrets, en aquelles poblacions,
especialment a les grans ciutats espanyoles, a Madrid,
Barcelona, València, a on l'oferta de sòl és un coll de botella per
l'oferta d'habitatges, podria resoldre aquesta situació el fet de
definir, de donar facilitat a la conversió de sòl rústic en sòl
urbanitzable, però aquí el cas era radicalment contrari: aquí
estam tots ficats, almanco a nivell de discursos, dins la feina
d'incorporar al planejament territorial el concepte de
sostenibilitat, el concepte de reconvertir un planejament que tots
consideram que és excessivament desenvolupista, que té un
excés de capacitat d'acollida de població, en un planejament
molt més restrictiu, molt més preocupat pel manteniment i el
sosteniment, en el futur, del nostre delicat i malmenat territori.

Doncs bé, ara aquest Grup Parlamentari Popular que
manifestava la seva preocupació pel contingut del Decret
Aznar, avui projecte de llei, ara introdueix aquesta mateixa
definició per via elíptica, no per via explícita, dins aquest
projecte de llei, i jo crec que això és tremendament
preocupant, i jo crec que la introducció d'una clàusula que
simplement digués que sòl rústic és tot aquell sòl que no és
urbà ni urbanitzable significaria molt dins el camí d'avançar
en la protecció del sòl rústic que és una cosa que tots ens
ficam, tal vegada amb un excés de facilitat, a la nostra boca.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin fer
ús de la paraula? Sr. Avel•lí Casasnovas té vostè la paraula
pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, referent a aquesta
esmena que vostès presenten li he de repetir l'argumentació
que vam fer en comissió perquè veig que no la va entendre
o no la va voler entendre.

El Grup Parlamentari Popular defensa el concepte en
positiu del sòl rústic, el concepte no residual, i vostès
defensen el concepte residual. Vostè diu que açò vol
significar un menyspreu i que així li vam dir en comissió del
concepte residual. Jo li vaig dir, en comissió, que açò no era
així i que en cap cas, en cap cas, aquest portaveu que li
parla, no havia fet cap menyspreu cap als conceptes que
tenia sobre el sòl rústic. Vostè defensa una tesi, nosaltres en
defensam una altra, que creim molt més adequada i molt
més viable. Vostè, evidentment, creu en la seva, i, en aquest
cas, no la compartim, i no donarem suport a l'esmena, però
no digui que, en cap cas, hi ha menyspreu, perquè en
comissió i vam dir ja que no n'hi havia i continua sense
haver-n'hi. Per tant, no entenem aquesta argumentació del
menyspreu del sòl residual. Senzillament, no la compartim,
ens sembla inadequada, i sembla que aquí, a les Illes
Balears, és millor aquest concepte que postula el text que
tramet el Govern al Parlament. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A l'article 5, s'hi mantenen quatre esmenes, la número 2964,
de supressió, del Grup Parlamentari Mixt; la 3052, de supressió,
del Grup Parlamentari Socialista, que es defensaran de manera
agrupada. En primer lloc, per defensar aquestes dues esmenes,
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena fa referència a
aquest article, a aquest punt dos de l'article 5, on taxa i diu que
el sòl rústic serà comú i protegit, i això és correcte, però llavors
afegeix, diguem-ne una coletilla, que és la preocupant, i és, com
diu, "els assentaments en aquesta classe de sòl, les
característiques dels quals desaconsellin la inclusió en una altra
classe, es qualificaran com a nucli rural", és a dir, quan ens
trobem amb urbanitzacions, quan ens trobem amb assentaments
que, com que són fora d'ordenació, com que s'han fet de manera
il•legal, no sabem on hem de col•locar i no sabem què hem de
fer amb ells, ens inventarem una nova figura, a la qual
anomenarem "nucli rural", i quedaran de facto legalitzats
automàticament. Òbviament, Els Verds no podem estar d'acord
amb aquesta legalització encoberta d'urbanitzacions clarament
il•legals i, per això, demanam la supressió d'aquest paràgraf.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 3052, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que sobre el contingut d'allò
que signifiquen els nuclis rurals, ja ho farem més endavant, crec
que és a l'article 8 on es defineixen i s'estenen, on es defineix
amb detall el que són els nuclis rurals. Nosaltres aquí pretenem
la simple supressió (...) perquè no volem que existeixi la figura
del nucli rural. Què són els nuclis rurals? Urbanitzacions dins
sòl rústic. Això és el que són. És a dir, una contradicció amb els
propis termes de la concepció del sòl rústic, ens pareix una
figura tremendament perillosa, que, a més de servir per
legalitzar urbanitzacions il•legals i produir una amnistia de
caràcter fiscal, que no té absolutament cap sentit, a més d'això,
signifiquen un perill de continuar dins la via de permetre la
urbanització de sòl rústic, com veurem més endavant a l'article
8, quan es defineixen els continguts del que són els nuclis
rurals, tan perillosos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula en
relació amb aquestes dues esmenes? Sr. Andreu Avel•lí
Casasnovas, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir que no donarem suport a
aquestes dues esmenes, perquè estam a favor d'aquesta
figura del nucli rural, que, en tot cas, ja debatrem quan
debatem l'article 8. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam ara a debatre l'esmena 3135, de modificació, i
l'esmena 3136, d'addició, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el seu
portaveu.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb aquestes dues esmenes hem
pretès bàsicament dos objectius, un de simple millora
tècnica, perquè els articles 5 i 9 regulaven conceptes
semblants, és a dir, instruments d'ordenació i el seu
contingut mínim, i crèiem que quedava molt més regulat
així com nosaltres ho presentàvem.

Però, sens dubte, el segon objectiu és el que té un major
calat polític, perquè fa referència a les competències
urbanístiques dels consells insulars, és un dels leit motiv
d'aquesta llei arrabassar competències, a discutir
competències als consells insulars, ara, avui, en aquesta
esmena, m'hi abstindré un poc més, en d'altres, ni tan sols
ho defensarem, però he de recordar que és a distints punts
de la llei.

En concret, en aquest punt demanàvem recordar la
possibilitat de suspendre planejaments per interessos
supramunicipals i dictar normes urbanístiques que en aquest
moment recull la Llei del sòl, la del 76, en aquest moment,
article 51, pel que serien interessos supramunicipals a la
utilitat urbanística, per tant, als consells insulars. És curiós,
per exemple, que la llei gallega permeti normes provincials
urbanístiques a la diputació provincial, que no és, ni de
lluny, una institució autonòmica amb la tradició i amb la
vocació que tenen els consells insulars, però aquesta llei
està obsessionada per tot el contrari, ben lluny també de les
competències en ordenació del territori que tenen els
territoris històrics, al País basc, o la capacitat d'aprovar
plans insulars que reconeix la llei de Canàries als cabildos,
evidentment.
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El PP ha (...) en aquesta llei per enèsima vegada que es nega
a acceptar el caràcter d'autoritat urbanística als consells insulars.
L'Estatut preveia que els consells insulars tenien vocació que
arribassin a gestionar ordenació del territori i urbanisme. El PP
tan sols els ha atribuït fins ara l'urbanisme, i ara, per aquesta via
de l'ordenació del territori, va arrabassant de cada vegada més
terreny a aquesta ordenació del territori, que s'estén com una
taca d'oli per tot els debats sectorials, i molt especialment sobre
l'urbanisme, per arrabassar deslleialment competències als
consells insulars. Però és que, a més, no es fa per
antiinsularisme ideològic, que els nostre grup en cap moment
compartiria, però, com a mínim respectaria, des d'una diferència
d'idees, sinó que es fa des del sectarisme polític, es fa des d'una
defensa d'unes sigles polítiques, el PP no governa el Consell
Insular de Mallorca, i vet aquí per què hi pot haver a Mallorca
plans, ordenació del territori amb normes urbanístiques, al
Raiguer, al Pla, a la Serra de Tramuntana sense que el consell
insular hi hagi donat el vist-i-plau. És a dir, que en aquest
moment, menorquins i pitiüsos decideixen l'ordenació que ha de
tenir, comarcal o urbanística, l'illa de Mallorca, i això és
inacceptable, és inacceptable, perquè és una involució de la
vocació insular, de la vocació d'autogovern insularista, que ha
de tenir, creim, l'estructura territorial i de govern de les Illes
Balears. Per paga, com dic, aquestes decisions no es fan des
d'una defensa de la balearitat, sinó per defensar la balearització,
que propugna el PP.

I també només apuntaré, en aquest moment, una cosa que
ens ha dolgut, perquè torna a ser una mostra d'aquesta manca de
sensibilitat per a la pluralitat política del PP. Realment, en
aquesta llei, el PP s'ho ha cuinat i s'ho ha menjat, no hi ha hagut
cap mena de sensibilitat, ni tan sols per discutir quines han estat
les aportacions que s'han fet des de l'oposició. No hi ha hagut
cap interès ni tan sols per a esmenes innòcues de millora
tècnica, molt menys per arribar a consensos que al nostre grup
haguessin agradat molt, en una llei d'aquesta transcendència
sobre l'ordenació territorial. No compartim grans temes
d'ordenació del territori amb el Partit Popular,però sí que creim
que amb una norma d'aquestes característiques, tots hi havíem
de posar el medi i havia d'intentar, com a mínim, arribar a
àmplies zones d'entesa. Això ha estat impossible amb el Partit
Popular, que s'ha tancat en banda, ni tan sols a discutir, la qual
cosa, francament, creim que ha llevat, fins i tot qualitat, a
aquesta llei, no qualitat política, evidentment, però també
qualitat tècnica.

En tot cas, he de recordar només aquella frase de
l'Eclesiastés, perquè, al Partit Popular, li agrada anar molt tot
sols, i diríem "Ai d'aquell que va tot sol, perquè, quan cau,
ningú no l'aixecarà". Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar la seva posició? Sr.
Casasnovas, té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, és evident que no
compartim, en absolut, les afirmacions que vostè ha fet, i
així ho vam manifestar en comissió, ara, crec que ha fet una
passa més, i fer afirmacions com que els menorquins, els
pitiüsos qui decideixen allò que (...) a Mallorca, em sembla
ja surrealista, com si al Govern balear no hi hagués cap
persona de Mallorca integrada dins el Govern balear, el que
passa és que em sembla que vostè veu les institucions
segons el color que tenen, li interessa potenciar-les o no li
interessa potenciar-les, per tant, ara voldríem potenciar
molt, perquè ens convé, el Consell Insular de Mallorca, i tal
vegada d'aquí a uns anys, bastants, ens interessaria després
potenciar el Govern balear, però bé, no entraré dins aquestes
batalletes, que veig que estan més o menys centrades aquí,
a Mallorca, perquè a la resta de ciutadans de les Illes
tampoc no ens interessen, ens interessa més el contingut
d'aquesta llei, que les coses es facin ben fetes.

Concretament, de les seves esmenes que presenta
agrupades, no és que no les compartim, sinó que donen una
definició molt més llarga i extensa i amb elements que no
contempla el propi article 5 que hi ha al text. L'article 5 del
text creim que és bastant convenient, fins i tot no veim el
motiu pel qual no hi està d'acord. És un article amb un
caràcter certament didàctic, que ens exposa un poc tot el que
vindrà a continuació dins aquesta llei. Per tant, convertir
aquest article 5 inicial en totes aquestes explicacions tan
llargues que vostè fa i, concretament, al 5 bis, de l'esmena
3136, la darrera, ens semblaria poc convenient dins una llei
que ha de ser un instrument àgil i eficaç, de consulta i
d'aplicació. Per tant, per tots aquests motius, no hi donarem
suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam a l'article 6, on es mantenen dues esmenes, la
número 3137, de modificació, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el seu
portaveu, el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena és de caràcter
municipalista, més aviat. Creim que també, a part de la llei,
s'està atacant una competència clàssica dels ajuntaments,
importantíssima, com és la planificació. El nostre grup és un
defensor del planejament general, de la idea del planejament
general, com una norma bastant omnicomprensiva del que
és l'ordenació del territori dins el municipi i que s'ha,
d'alguna manera, legitimada, per una participació pública,
una exposició al públic, on tot els ciutadans poden
participar, on se sent i s'escolta totes les institucions o tots
els organismes que hi tenguin una paraula a dir, que estiguin
afectats, i on l'aprovació definitiva, en aquest moment
també, correspon als consells insulars, per cert, només
incidentalment li faré saber que només la novetat, per
ventura, en l'ocupació del càrrec, li pot fer ignorar la
quantitat de normes que ha proposat, per  insularitzar
competències i serveis, el Grup Parlamentari Nacionalista,
quan totes les institucions d'aquestes Illes Balears estaven
en mans del Partit Popular. Per tant, les defensam ara i les
defensàvem llavors, i estic convençut que li demostrarem
que les defensarem demà passat, quan, evidentment, el
Partit Popular, haurà reculat bastant.
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En tot cas, el que nosaltres no podem consentir en aquesta
esmena és que una ordre d'un conseller, que es publica en el
butlletí sense cap mena de garantia de participació pública, ni
d'audiència tan sols als ajuntaments, modifiqui els
planejaments, no ho podem consentir, per aquest mateix sentit,
ni la Conselleria d'Agricultura ni ara la de Medi Ambient, que
s'hi ha afegit en comissió. Creim que hi ha d'haver uns tràmits
per modificar els planejaments generals. Tant és així, perquè
l'operador jurídic i el ciutadà, quan consulti el planejament,
trobi totes les normes que afecten aquell territori, que, per tant,
no hagi d'encalçar al BOCAIB quantes normes addicionals ha
dictat o desdictat el conseller d'Agricultura i el conseller de
Medi Ambient de torn, sinó que es trobi inclòs dins el
planejament, i també perquè tots els organismes hagin estat
escoltats, i no a través de les sectorials de cada conselleria es
llevi..., s'arribi a buidar de contingut la competència, que és la
que nosaltres trobam central, que és la urbanística, que és, en
primera instància, en mans dels ajuntaments, sobretot, que són
qui els proposen, però també en mans dels consells, que són qui
els aproven definitivament. Creim que és així com s'ha de
modificar el planejament, i no dir que amb ordres, que es
publicaran en el butlletí en qualsevol moment i que en qualsevol
moment es podran derogar, es pugui modificar el planejament.

HI ha altres detalls, també, dins aquesta esmena, per
exemple, ampliar el llistat de sòl rústic protegit, perquè
consideram que han d'incloure ses Garrigues. La llei fa una cosa
curiosa, estableix un sòl rústic comú i un sòl rústic protegit, i
distingeix dins el sòl rústic comú un sòl rústic comú comú i un
sòl rústic comú protegit. Després, no sabem ben bé per què ha
fet tots aquests invents, perquè la llei no dóna ni una sola pauta
de major protecció al sòl rústic protegit del sòl rústic comú, no
parlem del sòl rústic comú protegit, que és senzillament una
nomenclatura que utilitza la llei sense donar-hi cap contingut.
El nostre grup sí que s'ha preocupat de donar-hi contingut, però
considera que aquest sòl rústic comú protegit ha d'esdevenir
protegit sense cap més qualificatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Avel•lí Casasnovas, té vostè
la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir que no donarem suport a
aquesta esmena que ve detallada en diversos apartats, alguns
dels quals ja comentarem i els hem comentat al llarg del
debaten comissió, que sortiran de forma més substancials en
ulteriors debats, i sobre alguns altres, com pot ser l'apartat
e), per exemple, recordam que açò ja ha estat debatut en
aquest plenari i refusat en el seu moment pel Grup
Parlamentari Popular, perquè enteníem que en aqueix
moment açò no era convenient.

Referent a la classificació de sòl rústic protegit i comú,
també tindrem motius d'entrar-hi en el moment que el
vejam. Per tant, no m'estendré en el debat.

I per tancar la meva intervenció, diré que té raó quant a
la meva novetat en el càrrec, que a vegades quan un és nou
hi ha coses que no entén, però sí n'hi ha d'algunes altres que
entén ben bé i sap diferenciar perfectament en dos què és
una defensa de les Illes d'allò que és pura demagògia.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la defensa de l'esmena 3053, de modificació,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Sr. Francesc
Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si una virtualitat i qualque cosa
positiva té aquesta llei, i nosaltres no hem dubtat en cap
moment a reconèixer-la-hi, és la proposta que fa de divisió,
de classificació de sòl rústic en sòl rústic comú i sòl rústic
protegit. Ens pareix un encert. Nosaltres, no solament no
ens hi hem oposat, sinó que l'hem defensada, però la veritat
és que la nostra identitat del projecte acaba aquí, perquè
després de fer una classificació que en principi és atractiva,
que, amb contingut, podria ser realment interessant per al
futur, després es veu que el projecte no determina les
conseqüències jurídiques d'aquesta divisió. El projecte es
limita a dir que el sòl rústic protegit és aquell que està
delimitat per la Llei d'espais naturals, és a dir, ls àrees
d'especial interès i les ARIP; les delimitacions, com a
producte de l'exercici de les competències reconegudes en
la Llei 4/94, sobre espais protegits; els protegits per
instruments de la Llei d'ordenació territorial, i després
aquests determinats plans i normes del Govern, sobre els
quals no m'estendré perquè ja ho ha defensat suficientment
bé el Sr. Alorda, que ha estat replicat amb la pobresa
argumental i la brevetat a què ens té acostumat a les
rèpliques el Sr. Casasnovas, és a dir, sense cap argument
sòlid en contra. Creim absolutament absurd que un ordre
d'una conselleria pugui imposar al planejament municipal
determinacions d'aquesta classe.
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Aquesta classificació, veim que no hi afegeix res, diu que sòl
rústic protegit es aquell que ja està protegit per instruments molt
més valuosos, molt més poderosos, per lleis, en concret, i per
tant, esdevé una subdivisió inoperant. Quina és la diferència
jurídica que existeix entre el sòl rústic comú i protegit, amb la
llei a la mà? Cap. El sòl rústic protegit és aquell que té un grau
especial de protecció perquè les lleis ja l'hi donen. Per a aquest
viatge, no hi feia falta aquesta divisió.

Un conjunt de les nostres esmenes pretén donar contingut
jurídic, contingut que tengui un reflex en el planejament, a
aquesta divisió entre sòl rústic comú i sòl rústic protegit.
Nosaltres deim, primer, que hi hagi una major delimitació d'allò
que ha de ser el sòl rústic protegit, i volem que s'hi inclogui el
domini públic marítim-terrestre, els terrenys de rellevant valor
agrícola, forestal, pecuari, cinegètic, natural, paisatgístic o
cultural. Crec que això és passar la barrera, la limitació
d'aquells terrenys que estan protegits per un instrument legal i
delimitats amb un grau de protecció important, i els terrenys
que tenguin un règim específic de protecció, atès el propi
planejament.

I què passa amb aquest sòl, quines són les conseqüències
jurídiques de la classificació de sòl rústic protegit? Nosaltres
proposam dues coses: primera, la prohibició d'habitatges dins el
sòl rústic protegit, que l'edificació d'habitatges quedi reduïda al
sòl rústic comú, i les limitacions més severes que en el sòl rústic
comú a les declaracions d'interès social, segons la nomenclatura
de la llei, d'interès general. Això donaria un mínim contingut a
aquesta divisió, molt més operatiu, molt més proteccionista,
jurídicament rellevant, i no aquesta pura nomenclatura buida de
contingut que té la llei, que converteix exclusivament en sòl
rústic protegit aquell que ja està més  protegit per instruments
legals, i per tant, per a aquest viatge, no faria falta introduir
aquesta divisió en el projecte de llei. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Altres grups que hi vulguin
intervenir? Té la paraula el portaveu d'Esquerra Unida a les Illes
Balears.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Per dir que donarem suport tant a
aquesta esmena com a l'anterior, defensada pel Grup
Parlamentari Nacionalista.

La distinció entre sòl rústic comú i protegit, com ha explicat
el Sr. Quetglas, pot tenir una certa virtualitat, però també
amaga clarament un parany, que és, en definitiva, que no
sigui declarat protegit, que no tengui el suficient grau de
protecció. En aquest sentit, nosaltres el que hem procurat
amb les esmenes que ja no s'arribaran a defensar en aquest
plenari és donar la màxima protecció a tot el sòl rústic,
perquè, en definitiva, tot, en el seu conjunt, és
excessivament escàs i està prou amenaçat per fer-ho així. En
tot cas, la llei sí que fa una autèntica burla del que és la
figura del sòl rústic protegit, per omissió, en el sentit que
molts terrenys que entrarien dins la lògica d'un sòl rústic
protegit no s'afegeixen al llista,t i aquí aniria una mica el
contingut d'aquestes esmenes que acabam de veure; segona,
perquè no es dóna cap tipus de contingut jurídic a aquesta
protecció, es deixa exclusivament en mans dels ajuntaments,
però la llei no es preocupa de definir un sol grau, un sol
element de protecció suplementària per a aquest sòl rústic,
per tant, és innòcua, és irrellevant a això, i fins i tot s'arregla
un article posterior per amenaçar els ajuntaments, que si
estableixen un grau de protecció suplementària per a aquest
sòl rústic, encara els deixa clar i explícit que hauran de fer
front, eventualment, a indemnitzacions als propietaris, és a
dir, la llei estableix un sòl rústic protegit que no defineix,
que no dota de contingut i que, a més a més, amb un clar
component amenaçant per a aquella administració que
s'atreveixi a dotar de contingut aquest sòl rústic protegit. En
aquest sentit, jo crec que és una de les grans burles que
conté aquesta llei, la figura del sòl rústic protegit. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Altres grups que hi vulguin
intervenir? Per part del Grup Popular, té la paraula el Sr.
Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que de la lectura de
l'article 6 del text es dedueix perfectament el que és el sòl
rústic protegit, i moltes de les referències que ha fet,
sobretot el Sr. Quetglas, entenc que estan incloses en totes
aquestes enumeracions que fan els seus tres apartats,
concretament l'apartat tres. El sòl rústic protegit no es una
cosa de caràcter residual, com ha defensat, sinó que el sòl
rústic inclou ni més ni menys que tots els terrenys de la Llei
1/91, la LEN, inclou els terrenys que es declarin espais
naturals per la Llei 4/89, els que determini la Llei 8/87, la
d'ordenació del territori, i els que determini els plans i
normes de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
o bé la de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,
és a dir, que la protecció és una protecció molt forta d'aquest
sòl rústic. D'altres terrenys que enumera vostè i als quals fa
referència, en podria quedar algun de forma residual, i per
açò aquest apartat, on fa referència als plans i normes de les
conselleries, perquè puguin quedar tots perfectament
protegits, d'acord amb la tipologia de cada sòl.
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Per tant, crec, i ho dic sincerament, innecessària aquesta
esmena de remissions indirectes, que no em sembla una bona
tècnica legislativa dins una mateixa llei, i crec que en la
redacció de l'article 6, el punt tres, sobretot, sense oblidar els
dos anteriors, però sobretot el punt tres, queda perfectament
solucionada la protecció d'aquest territori anomenat sòl rústic
protegit. Per tant, no hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casasnovas.

A l'article 7, no s'hi mantenen esmenes.

Passam a l'article 8, on se'n mantenen quatre, la 2967, de
supressió, del Grup Parlamentari Mixt. Per defensar-la, té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquí entram ja en un dels temes
importants, el nucli rural. Abans ja hi hem fet una petita
referència. Ja va reconèixer l'anterior conseller de Medi
Ambient. hi va dir clarament en aquesta tribuna quan es feia el
debat de les esmenes a la totalitat a aquest projecte de llei, que,
efectivament, d'alguna manera, aquest article pretenia donar una
sortida a legalitzar d'alguna manera assentaments i
urbanitzacions que es varen fer a determinats llocs,
especialment a llocs de la perifèria de Palma, etc., i que serviria
per donar-los carta de naturalesa legal, i que, apart d'això,
serviria, òbviament, per protegir els llogarets de no sé quins
llocs, etc.

Bé, la veritat és que pensam que apart que és molt perillós
legalitzar temps després coses que s'han fet fora d'ordenació,
que s'han fet il•legalment, és injust, a més, per a les persones,
per a la gent i per als propietaris que sí que varen complir amb
la llei i seguiren l'ordenament en el seu moment, no només és
preocupant per això aquest article, sinó que no només legalitza
el que ja s'ha fet malament fins ara, sinó que d'alguna manera
estimula i fomenta fer noves urbanitzacions en sòl rústic. Per
tant, això és, una altra vegada, contradictori amb alguns dels
articles més importants d'aquesta llei, que diuen, com he dit
abans, a l'article 3, que el sòl rústic només es podrà destinar a
usos vinculats amb l'ús agrícola, ramader, etc. o
d'infraestructures públiques. Ens estam carregant això.

En el punt 1 de l'article 8 es deixa clar que el sòl rústic és un
sòl susceptible de desenvolupament urbanístic, és a dir, s'hi diu
clarament que aquest sòl és susceptible de desenvolupament
urbanístic i que, en qualsevol cas, quan ens trobem amb
assentaments que no encaixin en aquest tipus de sòl de
desenvolupament urbanístic, haurem d'inventar-nos aquesta
nova figura de sòl rústic.

Sincerament, pensam que és una figura importada d'alguna
altra comunitat autònoma i que tenia un altre sentit i una altra
virtualitat en aquella comunitat però que aquí, aquesta
transposició que se n'ha volgut fer, és simplement una
justificació per fomentar la urbanització massiva en el sòl rústic.
Òbviament, el Grup Mixt, en aquest cas Els Verds, demanam la
supressió total d'aquest article que fa referència als nuclis rurals.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per defensar l'esmena 3126, del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Francesc
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara ja sí que arribam al
bessó o a un dels bessons de l'oposició frontal a aquest
projecte de llei, la mare o una de les mares de totes les
esmenes, la dels nuclis rurals. Nosaltres propugnam la
supressió de tot l'article. És un article contradictori, perquè
ens parla d'assentaments dins sòl rústic, d'assentaments que,
lògicament, pel fet de ser assentaments, pel fet de constituir
vertaderes urbanitzacions, el propi article els dóna
característiques de sòl urbà urbanitzable. El propi article 8
parla d'infraestructura i equipaments urbanístics, però no
estàvem parlant de sòl rústic? No, estam parlant
d'infraestructures i equipaments urbanístics dins sòl rústic;
primera gran contradicció.

Es parla a l'article 8.3 de trama i tipologia, de trama, ¿de
quina trama?, de trama urbana, ¿de quina tipologia?, de
tipologia d'edificacions; estam parlant d'urbanitzacions,
estam parlant d'assentaments, article 8.3, i article 8.1. Per
tant, som davant una figura que és essencialment
contradictòria. Assentaments amb tipologies, amb trames,
amb condicions edificatòries, amb infraestructures pròpies
d'assentaments urbanístics dins sòl rústic. Què fan?
Permeten urbanitzacions sense haver d'anar a la qualificació
dels terrenys, és a dir, permetre la urbanització sense haver
de passar per les molèsties de les cessions, per les molèsties
dels equipaments complets, per les molèsties per les quals
han de passar, amb caràcter fiscal directe o indirecte,
monetari o amb espècie, tothom que decideix exercir
legítimament i legalment la feina de convertir els terrenys
en terrenys urbanitzables. Això és el que intentam evitar.

És ver que hi ha hagut una esmena del Partit Popular,
que hi ha quedat incorporada, que impedeix el creixement
de les existents, això és cert, però no s'impedeix amb l'actual
redacció la creació de noves... Em limitaré a llegir l'article
8.2: "La regulació d'aquesta figura haurà d'establir de forma
detallada les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les
activitats que suposin actuacions edificatòries, així com
determinar les característiques de les infraestructures i la
resta d'equipaments urbanístics necessaris". De què parlam?
D'urbanitzacions. S'haurà de fer, s'haurà d'establir, s'hauran
d'establir les condicions edificatòries. Estam parlant,
lògicament, sobre com introduirem un element urbanístic
dins el sòl rústic.
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Estam forçant, amb calçador, la introducció d'una figura
impròpia de la classe de sòl que pretén regular aquesta llei.
Estam fent, a  més, el reconeixement d'un dret, d'un dret a
edificar, i allò que quasi quasi és pitjor, estam fent, mitjançant
aquest article, reconeixement del dret a parcel•lar, la conversió
de sòl rústic en urbanitzable per una via espúria, per una via no
conseqüent amb el planejament urbanístic.

Aquest article permetrà, és cert, la legalització via amnistia,
la legalització sense contrapartides, la legalització sense
exigències d'adequació mínima a les condicions exigibles a la
resta de mortals de les urbanitzacions il•legals. Nosaltres estam
d'acord amb que les urbanitzacions no legals han de rebre una
resposta, una solució, és un tema que s'ha de plantejar, és cert,
però no així, no passaria de la simple acceptació del fet
d'acceptar de manera inevitable que les urbanitzacions i•legals
són el que són i el millor que podem fer és donar-li carta de
naturalesa jurídica així com són. Crec que el procés de
legalització de les urbanitzacions i•legals passa necessàriament,
com a mínim, perquè els promotors i els propietaris suportin les
càrregues que hem hagut de suportar la resta dels mortals, això
com a mínim, a part de la dotació de les infraestructures
mínimes que garanteixin el respecte de les condicions medi
ambientals, el respecte a no contaminar ni la terra, ni l'aigua, ni
paisatgísticament d'una manera exagerada, introduir les
correccions que siguin necessàries, sobretot que això no ho
paguem la resta dels ciutadans. Jo crec que això és tan
elemental que aquesta possibilitat de futur queda rompuda per
aquest article que dóna dret a la legalització i amnistia sense
contrapartides, la veritat és que la resta dels ciutadans ens
podem sentir agreujats comparativament en relació al que
aquest article suposa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

També s'hi manté l'esmena 3139 de supressió 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.
Nuclis rurals, també coincidim que és un dels elements
pertorbadors importants d'aquesta llei, però, bàsicament, per la
manca de regulació a l'hora d'instituir una figura tan conflictiva,
tan delicada, tan polèmica i tan difícil. Per no dir, la llei no diu
el que són. El nostre grup ja va anunciar d'antuvi, i va oferir,
col•laboració perquè no ens pronunciam radicalment en contra
dels nuclis rurals o d'una figura imaginativa, si cal, per mirar de
solucionar el desgavell urbanístic que ha caracteritzat el
desenvolupament urbanístic a Mallorca, concretament, i en
general segurament a les Illes Balears. Això tant si se
circumscriu la figura als nuclis rurals, als llogarets, pròpiament
dits, com si, -com pretén la llei-, es du a les urbanitzacions, als
bolets i•legals que han anat compareixent al llarg del territori.

Però en comptes d'estudiar aquestes fórmules imaginatives,
en comptes de mirar de fer una proposta per tal d'evitar els
greuges comparatius per aquells ciutadans que hagin
complit escrupolosament totes les determinacions legals, el
PP tan sols ens proposa oferir xecs en blanc als ajuntaments
per una regularització, per una legalització incondicional de
l'urbanisme i•legal. Els ajuntaments regularan com ells
vulguin els nuclis que els hi doni la gana. Una llei amb una
fama tan permissiva com és la llei gallega defineix
perfectament aquestes figures, obliga als propietaris a la
cessió de vials, a sufragar les despeses d'urbanització i a
cessions del 15% de l'aprofitament a l'ajuntament. Fins i tot
prohibeix, -en aquest cas sí que parla d'una altra figura
diferent, parla de llogarets, evidentment-, perquè prohibeix
les tipologies de caràcter urbà. La llei d'Astúries també hi
dedica un (...) d'articles i gairebé equipara les obligacions de
nuclis rurals a les del sòl urbanitzable.

Aquí, la nostra llei, la llei que ens proposa el Partit
Popular, no diu res de res. Sembla que només tendran
obligacions aquells ciutadans que visquin en sòl..., o que
hagin de desenvolupar sòl urbanitzable o visquin dins sòl
urbà, els altres en resten exempts. És més que dubtós que un
simple planejament amb l'habilitació que li dóna aquest
article 8, pugui ser el planejament qui determini el
repartiment de càrregues i beneficis, determini obligacions
de caràcter higiènic o obligacions que es deriven dels
assentaments humans, només perquè ho diu el propi
planejament sense cap suport legal només que un xec en
blanc que és una deslegalització d'aquest article 8 de la Llei
del sòl rústic.

Per paga el PP ha introduït en ponència un altre element
pertorbador, perquè diu que poden comparèixer nous nuclis
rurals, diferents dels actuals, a part que els actuals poden
créixer sense cap mena de límit. Això sí, diu que s'han de
respectar les parcel•les mínimes de la llei. Això per al nostre
grup és una confessió molt clara de que el Partit Popular
admet que amb les parcel•les que permet aquesta llei es
poden fer nuclis rurals quan l'única condició, gairebé l'únic
motiu que es donava perquè hi hagués parcel•les mínimes,
era evitar la formació de nuclis de població. Aquí no,
aquesta llei diu que si es respecten les parcel•les mínimes de
la llei, es poden crear nous nuclis de població. És ben al
contrari del motiu que hi havia per declarar parcel•les
mínimes.

Creim que davant aquest desgavell, davant aquesta
solució mal trobada, creim que el més oportú, -i encara ho
demanam tot i que sense gaire convicció-, és que el Partit
Popular retiri tots els (...) als nuclis rurals i que ens tornam
trobar a una taula una mica més dialogant, -i una miqueta
serà molt fàcil-, per parlar de la Llei del sòl balear, d'una llei
del sòl general, que és allà on té una seu sistemàtica més
adequada la figura, si s'escau, dels nuclis rurals. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 80 / Fascicle 1 / 27 de juny del 1997 3281

Gràcies, Sr. Alorda.

També s'hi manté l'esmena 3187 de supressió del Grup
Parlamentari Mixt, per fer la seva defensa té la paraula la Sra.
Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des
d'Unió Mallorquina ens estranya, i ens estranya molt, que just
ara, fora de les sessions parlamentàries ordinàries, és a dir, en
període extraordinari, després de 14 anys que tots els partits
hagin demanat reiteradament tenir una llei del sòl, just ara, dins
una legislatura la més conflictiva del Partit Popular, amb tres
presidents, els senyors Cañellas, Soler, Matas, tres governs
diferents i una darrera remodelació que ha fet que el qui era el
titular del departament on s'aprovava la Llei del sòl rústic hagi
canviat, justament ara, quan hi ha més confusió que mai en el
PP, més falta de lideratge i més contradiccions, ara ens
presenten aquesta llei de sòl rústic.

La veritat és que aquest fet no és precisament un fet casual.
És just una decisió que arriba en un moment quan una altra
institució, també de govern d'aquesta comunitat com és el
Consell de Mallorca, hagi redactat una normativa sobre sòl
rústic. Des del Consell de Mallorca vàrem veure des del primer
moment que no és que en aquests moments hi hagués per part
del Govern balear un intent d'ordenar i de crear una disciplina
territorial. Nosaltres, ben al contrari, vàrem pensar en aquell
moment i continuam pensant ara perquè no ens han donat cap
argument en contra, que el que pretenia precisament el Govern
amb aquesta presentació just en aquest moment d'aquesta llei
era intentar recuperar per via de llei de sòl rústic unes
atribucions i unes competències que ja havien cedit als consells
insulars. Sempre ens han sentit dir a Unió Mallorquina, des
d'aquesta tribuna, que nosaltres creim que Balears no existeix,
que existeixen Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, unes
illes ben diferenciades, amb una personalitat pròpia i també amb
un dret d'autogovern. Creim que imposar, a través del Parlament
i a través de Menorca i d'Eivissa, el fet que es comandi damunt
Mallorca que representa el 80% de la població d'aquestes illes,
sempre ho hem denunciat i ho denunciam una vegada més avui,
aquí, amb aquesta llei, una llei que afecta a tot el que serà el
futur de Mallorca.

A pesar de tots aquests raonaments, des d'Unió Mallorquina,
des de la responsabilitat de govern del Consell de Mallorca i des
de la responsabilitat que també tenim aquí com a posició, hem

volgut fer unes aportacions i tenir una actitud positiva,
constructiva perquè creim que per damunt d'enfrontaments
institucionals és important que arribem a acords i que
aquesta llei sigui la millor llei possible. És per això que
vàrem demanar la supressió d'aquest article 8. No devíem
anar tan desencertats quan tots els altres grups també ho han
demanat. Crec que seria necessària una reflexió dels motius
pels quals ens preocupa tant aquest article 8. La nostra
esmena no deia res més que suprimir aquest article i que es
fes una altra esmena, que vàrem presentar i que va decaure
en comissió, en ponència, ja que s'havia aprovat aquest
article 8. Creiem que era important que el nucli rural, aquest
invent que crearà problemes i que sobretot crea moltes
injustícies, però, des d'Unió Mallorquina estàvem
convençuts que alguna cosa havíem de fer per donar
solucions a uns problemes existents, que són precisament
les urbanitzacions i•legals. Alguna cosa s'havia de fer. Ens
semblava bé que es creàs aquesta figura del nucli rural, però
enteníem que això havia de ser com una disposició
transitòria per donar solucions al que ja estava fet, però mai
havia d'estar dins l'articulat d'aquesta llei, perquè això
significava donar, conferir, un règim permanent d'utilització
intemporal. Creim que això no pot ser mai la intenció ni del
legislador ni del Grup Popular que donarà suport a aquest
article 8.

Crec que tots els partits polítics, que tots els membres i
diputats d'aquest parlament volem acabar d'una vegada per
totes amb l'urbanisme i•legal i amb aquestes urbanitzacions
fantasmes. Per això la nostra sol•licitud per tenir en compte
la supressió d'aquest article i que passi a una disposició
transitòria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Grups que vulguin intervenir? Per
part del Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Molt breument, Sr. President, per afirmar que el nostre
grup donarà suport a totes aquestes esmenes de supressió, en
el sentit que nosaltres també pensam que és un dels articles
més desafortunats d'aquesta llei, que sanciona la
urbanització del sòl rústic però no ja dins el gota a gota que
aquesta llei tolera i regula, sinó que en forma de (...)
compactes i sancionant, a més, una cosa molt greu,
sancionant favorablement l'urbanisme i•legal. És a dir,
donant un vist i plau urbit et orbe a tota la realitat sagnant
que ha estat patint el nostre sòl rústic durant els darrers anys
sense establir cap tipus de discriminació entre el que puguin
ser, efectivament, nuclis rurals tradicionals o nuclis rurals
amb prou antiguitat per merèixer una atenció diferenciada
per part de l'administració i aquells assentament
senzillament i•legals que el que mereixen per part de
l'administració és simplement l'aplicació més estricte de la
disciplina urbanística. És, per tant, insistesc, un dels articles
més desafortunats de la llei i en aquest sentit, com és lògic,
donarem suport a totes aquestes esmenes de supressió.
Moltes gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas,
té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir al conjunt d'aquestes esmenes
que no donarem suport. No donarem suport per una qüestió
bàsica. Entenem que la figura dels nuclis rurals és una figura
avui necessària, que ha de donar solució a una problemàtica
existent. Una problemàtica existent per varis factors que jo crec
que ara no és el moment d'entrar a analitzar i cap dels aquí
presents de les forces polítiques que representam estaria lliura
totalment de culpa. En el seu moment, hi ha hagut una manca
en l'aplicació, en la (...) de la disciplina urbanística i una manca
d'actuació, sobretot, de les distintes administracions municipals.
Això ha donat una problemàtica i som partidaris d'aportar
solucions a les problemàtiques.

No compartim la descripció que ha fet el Sr. Quetglas
d'aquest caràcter tan urbanitzador que vostè veu sobre el nucli
rural. El nucli rural està ja present allà, és un fet i aquest fet
necessita una reconducció per via legal per establir uns límits i
establir unes delimitacions, perquè entenem que seria pitjor no
fer esment, deixar-ho de banda i seguir així com estam. S'ha de
donar, evidentment, una solució, una solució valenta, per açò
rebem bé aquest article 8 i no les esmenes que presenten.

En referència a la intervenció del Sr. Alorda, he de dir que,
evidentment, quan diu que ens haguéssim pogut seure a parlar
en una taula sobre diferents alternatives, -també ho deia el Sr.
Quetglas-, és evident que sí. Però observi vostè, Sr. Alorda, un
detall, les esmenes que vostès presenten als nuclis rurals, a
l'article 8, no hi ha cap esmena de modificació ni d'addicció,
sinó que són esmenes de supressió, de deixar de banda el nucli
rural. Vostè no em presenta cap esmena per pretendre enriquir
el text del nucli rural, no presenta cap esmena per modificar
alguns aspectes d'una forma clara, que aporti la seva alternativa
amb imaginació com vostè deia, açò ens hagués semblat positiu
i, evidentment, n'haguessim pogut parlar. Però ja li dic que les
esmenes són de supressió, de fer desaparèixer totalment la
figura, una cosa amb la qual no hi estam d'acord. Creim que
aquesta figura hi ha de ser, que és necessària, és necessari
regular açò, no es poden tancar els ulls, no es pot deixar de
banda, ignorar tots aquests ciutadans que tenen aquesta
problemàtica, sigui per culpa del propi ciutadà o sigui per
l'administració, jo crec que (...) en aquest cas.

Per tant, s'ha de fer un esforç, -jo crec que de valentia-, i
anar a regular açò, delimitar-lo clarament, donar-li una sortida,
no dins aquest sentit d'anarquia on ha estat fins ara. Açò quant
a les intervencions. També dir-li al Sr. Balanzat que,
evidentment, no compartim la tesi que ha dit que aquests nous..,
que sembla ser que l'article 8 quasi obligui a nous assentaments
quan creim que açò és una interpretació únicament i
exclusivament que ha fet vostè i de forma personal.

Per acabar, referent als arguments que ha fet valer Unió
Mallorquina, no compartim alguns d'ells, la majoria ja
reiteratius amb el Grup Socialista i el PSM, i un altre..., no
li podem acceptar de cap de les maneres i sobretot els qui
venim de les illes menors, que ens parli d'imposicions. Jo
crec que aquí tots els ciutadans estam amb un esperit de
col•laboració de totes les illes. És evident que cadascuna té
uns tres diferencials prou importants. Però jo sempre he
recordat i tal vegada vostè alguna vegada haurà sentit una
anècdota que vàries vegades havia sentit contar a l'arterior
president, el Sr. Cañellas. La primera vegada que va venir
a Menorca, començant els anys 80, li varen dir que Menorca
tenia dos enemics, la Tramuntana i els mallorquins.
Afortunadament, després de molts anys de govern del
govern cañellas, Menorca només té un enemic i supos que
per molts anys, malauradament, i és la Tramuntana. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per replicar a la intervenció del
Sr. Casasnovas. El Sr. Casasnovas falta a la veritat. No és
veritat que el Grup Parlamentari Socialista només hagi
presentat esmenes de supressió. El Grup Parlamentari
Socialista, en aquest article, va presentar esmenes d'addició,
de correcció i de matisació. El que passa és que no les hem
mantingudes a plenari perquè atesa la incapacitat absoluta,
durant el tràmit de ponència i comissió, d'admetre esmenes
que millorasin el text, ens hem limitat a mantenir al plenari
aquelles esmenes de contingut polític i hem retirat les
esmenes de perfeccionament tècnic per no fer aquest debat
tediós i absolutament inoperant si no hi havia cap
predisposició per acceptar cap esmena. 

Nosaltres en aquest article hem presentat esmenes que
intentaven delimitar el concepte de nucli rural, conceptes
més precisos, assenyalant antiguitat, en el sentit que havia
parlat el Sr. Reus que volien ser els nuclis rurals. No es
varen acceptar en tràmit de ponència, ni de comissió. En
mantengut a plenari exclusivament l'esmena de supressió.
Per tant, el Sr. Casasnovas quan diu que l'oposició s'ha
limitat a oposar-se en aquest article sense oferir alternatives,
sense oferir addicions, sense oferir matisos, falta a la veritat.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, Sra. Munar.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair al portaveu del PP que
encara ens recordi i ens confirmi que encara continuam en el
govern del Sr. Cañellas, no ho sabíem.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per tancar aquesta qüestió, Sr. Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir al Sr. Quetglas que és
evident que en ponència i comissió..., jo estava fent referència
al plenari. Des del Partit Popular no ens feia por que el debat fos
més o menys tediós sinó interessant quant a enriquir el millor
possible aquesta llei. Per tant, insistesc, si tan important era...,
evidentment que una esmena de supressió, un acord total, jo
crec que en aquests moments entre el Grup Socialista i el PP en
el tema dels nuclis rurals hagués estat bastant difícil. Fins i tot,
he de dir que ho veia més pròxim amb altres grups, però la
realitat és que vostè avui només ha mantingut una esmena de
supressió. No falt a la veritat, estava parlant del plenari. Jo de
la comissió i de la ponència no n'he parlat i vostè avui no ha
mantingut les esmenes de modificació que en aquests dies
s'haguessin pogut estudiar.

Referent a l'altra qüestió de la Sra. Munar, crec que he
explicat perfectament quan havia començat el govern i quan
havia acabat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a l'article 9, on s'hi mantenen dues esmenes i un vot
particular. En primer lloc, veurem les esmenes números 3058 i
3059 d'addició del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas,
són les esmenes 3058 i 3059 a l'article 9.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, jo crec que aquestes esmenes no estan
mantingudes. Si vol les pot retirar, mantingudes sembla ser que
hi estan, Sr. Quetglas, a no ser algun error.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, està contradient el que ha dit el Sr.
Casasnovas. El Sr. Casasnovas ha dit que no les havíem
mantingudes i jo som conscient que no..., perdó s'està referint
a la 3056 i 3057?

EL SR. PRESIDENT:

No, que estiguin presentades equivocadament..., jo aquí tenc
l'escrit que dirigeix el seu portaveu on posa: "vot particular al
text de l'article 9...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Efectivament.

EL SR. PRESIDENT:

... les esmenes 3058 i 3059".

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, sí, perdó, Sr. President. És que el vot particular és
anterior a les esmenes, jo esperava el vot particular i no les
esmenes. Què he de defensar ara, el vot particular o les dues
esmenes a l'article 9?

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot fer conjuntament.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, són dues coses distintes, però intentaré fer-ho
conjuntament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, si vostè vol defensar primer les dues
esmenes, defensi les dues esmenes. Després tendrà un torn
per defensar el vot particular. Ho pot fer (...), el vot
particular i les dues esmenes, com vulgui.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, gràcies, Sr. President. Defensaré, idò, com vostè em
diu, les dues esmenes primer i el vot particular després.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, té la paraula per defensar les esmenes 3058
i 3059 d'addicció.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena nosaltres
pretenem una addicció que prohibeixi que els planejaments
converteixin directament sòl rústic en sòl urbà, sense passar
per sòl urbanitzable. Aquesta és simplement una esmena de
respecte al planejament, és una esmena que intenta evitar
una picaresca generalitzada que en base a la capacitat de
creixement del sòl urbà per la via dels fets, és a dir, la via de
consolidació o la via de serveis, pel simple fet d'existència
amb uns paràmetres no massa ben determinats de
consolidacions edificatòries suficients o serveis suficients,
es pugui anar creixent el sòl urbà a costa del sòl rústic.
Pretenem que això ho prohibeixi la llei i que qualsevol
creixement del sòl urbà es faci, necessàriament, per la via
del sòl urbanitzable. És una esmena de defensa del
planejament urbanístic de caràcter tècnic, però d'intens
contingut polític.
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L'altra addició, d'un nou punt, diu senzillament que no es
podrà reclassificar com a sòl urbà, urbanitzable o apta per a la
urbanització sòl rústic que hagi sofert els efectes d'un incendi
forestal. Em sembla que aquesta és una esmena que la veritat és
que jo no puc entendre més que amb l'entercament que el Grup
Parlamentari Popular no l' incorpori en el text del projecte.
Pareix mentida que una acció tan senzilla de prevenció i d'evitar
temptacions en relació als incendis forestals com és la
prohibició que en qualsevol supòsit aquest sòl forestal que hagi
estat producte d'un incendi no pugui ser mai i en cap cas apte
per urbanitzar, pot prevenir determinades temptacions. És
probablement la mesura preventiva contra els incendis forestals
més senzilla, més barata, més econòmica, no sé si més eficaç
però alguna eficàcia, sense cap dubte, tendrà, que podem
prendre. Per què el Grup Parlamentari Popular s'oposa a aquesta
esmena?, és una explicació que, evidentment, al llarg de la
tramitació d'aquesta llei en ponència i en comissió no han estat
capaços d'explicar. Jo encara mantenc una remota esperança, -
tot ho he de dir-, de que el Grup Parlamentari Popular recuperi
una mica de seny i incorpori aquesta esmena o una altra de més
limitada, -tot s'ha de dir-, però també existent del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM que impedeixi aquesta
aberració que permeti la conversió en sòl urbanitzable d'un sòl
qualificat com a forestal pel simple fet que s'hagi incendiat
intencionadament o no. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula? Sr.
Avel•lí Casasnovas, té vostè l'ús de la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. A la primera esmena que ha defensat
el Sr. Quetglas no li donarem suport perquè creim que aquest
procés al qual vostè fa referència de passar per sòl urbanitzable
i no directament a l'urbà, sí que pot ser viable a altres llocs però
a les illes Balears, pel creixement que tenen aquestes illes i la
forma (...) aquest tipus de sòl, no ens sembla el més adequat,
perquè, fins i tot, el sòl urbanitzable a través de plans parcials
podria ser més desenvolupable que la classificació directa en sòl
urbà a través de les unitats d'actuació. Creim que és millor per
les característiques de les illes, ja li dic, i atès el territori que
tenim que s'empri aquesta altra forma. Per aquesta raó no
compartim i fins aquest moment no ens ha convençut que la
seva fórmula sigui millor, però no estam tancats a que ens
convenci, encara que vostè, a vegades, vulgui fer creure que ja
estam tancats abans d'entrar i açò s'ha vist que no és així.

En referència al tema dels incendis forestals, he de dir que
és un tema que hem analitzat molt profundament i que hem
debatut molt per veure si era convenient o no la inclusió
d'aquesta esmena, li dic molt sincerament. Hem arribat a la
conclusió que no, que el fet que un sòl que malauradament
es pugui incendiar, açò no implica automàticament que hagi
de canviar de cap manera la seva classificació urbanística.
Aquest sòl estarà regulat per un pla general d'ordenació
urbana, estarà regulat per una norma subsidiària i seguirà
mantenint la classificació que té. Per tant, no veim
suficientment justificada aquesta esmena. Compartim
l'esperit, però també podem pensar l'altra teoria, la teoria
que vostè aquí ha insinuat, que algú es dedicàs a pegar foc
per canviar la classificació del sòl. Creim que no pot ser així
des del moment que ja està planificat. També hi hauria
l'altra teoria si admetéssim l'esmena, és a dir, gent que es
dedicàs a..., entre veïnats hi podria haver disputes i anar a
perjudicar a un i un altre veïnat. Però creim que açò queda
al marge d'un simple incendi forestal. Evidentment, ningú
desitja aquí que per un incendi automàticament el que era
un bosc ara sigui un sòl destinat a urbanització. Açò no és
així, açò està regulat en el Pla general, en el seu cas, en
defecte de les normes subsidiàries i no veim aquest temor
que vostè de forma..., ha manifestat sempre de forma
ostensible. La veritat és que no el veim. Ja li dic que ho hem
analitzat, no li dic que no per dir-li, sinó que ho hem mirat
molt detalladament i no veim prou justificada la inclusió
d'aquesta esmena i aquest és el motiu pel qual no li donarem
suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar el vot
particular, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Casasnovas, ja que ha
estat sensible a l'argumentació, (...) jo li vull fer un torn de
contrarèplica, perquè si és possible introduir aquesta esmena
dins el projecte. Vostè diu que un sòl incendiat, si està
classificat com a forestal, que és la classificació normal que
tendrà aquest sòl, pel fet de ser incendiat no canviarà la
classificació en el planejament. És cert, al matí següent no,
però a la pròxima revisió del planejament què impedeix que
aquest sòl tengui una reclassificació com urbà
urbanitzable?, com urbanitzable o apte per urbanització?,
res. Transcorregut un determinat període de temps,
l'ajuntament, qualsevol, el propi particular pot tenir la
temptació de sentir que aquell sòl que ja ha perdut les seves
característiques forestals, sobretot si no s'ha reforestat, vull
dir que la introducció d'aquesta esmena és perquè a més
d'evitar la temptació de pegar-li foc per despertar
expectatives d'urbanització d'aquest sòl, també és un estímul
per la reforestació, de la manera que està actualment res no
impediria que perdut el caràcter forestal d'aquell sòl es
declari urbanitzable a la primera revisió del planejament que
hi hagi.
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Què és el que intentam nosaltres amb aquesta esmena?, que
la Llei ho prohibeixi, que la llei prohibeixi que el planejament
reconsideri la qualificació del terreny pel simple fet que hagi
estat incendiat. Jo crec que això no és negatiu. Vostè diu,
"home, jo tenc la confiança suficient que el planejament no es
revisarà a la baixa", vostè té aquesta confiança?, per què?, en
base a què? No és millor basar aquesta confiança en una
prohibició legal que el sòl incendiat passi a ser urbà o
urbanitzable?, vostè el que està fent amb la seva actitud és el
contrari de les seves paraules. Vostè diu "jo també vull
preservar el sòl incendiat, que es reclassifiqui com a
urbanitzable", però el que vostè farà amb la seva votació és
permetre que el sòl incendiat pugui ser reclassificat com a sòl
urbanitzable. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar la qüestió, Sr. Andreu Avel•lí, del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el Sr. Quetglas du el
debat a uns extrems quasi de laboratori. És a dir, açò ha de ser
així per força, jo crec que no, jo crec que un ajuntament..., jo li
he de dir, jo tenc confiança amb els ajuntaments d'aquestes illes,
siguin de l'illa que siguin i siguin del color polític que siguin. Hi
tenc confiança i sé de la sensibilitat dels ajuntaments en la
protecció del medi forestal, precisament. Jo no crec que hi hagi
ajuntaments, un ajuntament de Mallorca, Menorca, Eivissa o
Formentera que es dediqui automàticament a terrenys cremats,
no impulsar reforestacions, és a dir, dedicar-se a introduir
elements urbanitzadors. Jo crec que l'ajuntament aquí té un
paper a jugar, perquè seguint la teoria que vostè està exposant
és una teoria bastant perillosa perquè al final arribaríem a la
conclusió, si estiguéssim dues hores seguint aquest debat amb
aquesta esmena, que totes les lleis poden ser paper banyat;
demà aquí poden venir uns senyors i derogar totes les lleis
existents. I açò no és així, jo crec que hem de tenir una
confiança en les institucions, des del Parlament fins al darrer
ajuntament d'aquestes illes. Jo crec que dins aquests extrems ja
no hi hem d'entrar, en el debat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar el vot particular del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el seu portaveu Sr.
Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Estam ja a l'article 9, efectivament.

Nosaltres hem fet un vot particular, i el primer que he de dir
és que no és que facem un vot particular perquè el text del
projecte ens agradi. Això ho hem de dir perquè votarem
l'esmena que propugna la supressió de l'article 9. El que passa
és que després de l'esmena del Grup Parlamentari Popular, que
afegeix un punt que ara llegirem i concretarem, ens agrada
encara molt manco. Almanco allò que diuen de l'acudit:
"Virgencita, que me quede como estoy". Deixem-ho com estava,
i suprimim aquesta (...) que diu "la imposició als instruments
municipals de planejament general de paràmetres o condicions
diferents a les assenyalades en aquesta llei i en els seus
reglaments només podrà efectuar-se mitjançant instruments
d'ordenació territorial dels que es regulen a la Llei 8/87 abans
esmentada, i les figures d'ordenació i gestió previstes a la Llei
4/89 ja citada".

Què significa això? Això vol dir que a partir d'ara els
consells insulars tenen prohibit establir paràmetres o
condicions al sòl rústic. Això vol dir això. A partir d'ara els
consells insulars no tendran la competència que tenien. I qui
tendrà aquesta competència? El Govern. Mitjançant quins
instruments? Els que li dona la llei que s'aprova. Com? Per
decret. És a dir, a partir d'ara allò que podien fer els consells
insulars només ho podrà fer el Govern. Això és la traducció
política d'aquest article. Lamentablement els bancs dels
representants que en aquesta cambra tenen la responsabilitat
de governar al Consell d'Eivissa són pràcticament buits,
només n'hi ha un. I em vull adreçar directament a ells. I
m'agradaria que estigués aquí el Sr. Marí per dirigir-me a ell
personalment. Com pot consentir, com pot votar en nom del
seu insularisme que tantes vegades ha defensat des d'aquesta
cambra, com pot votar ara que allò que es una competència
del Consell Insular d'Eivissa, donada per llei d'aquest
parlament, se li arrabassi, no ja pel text del Govern, sinó per
una esmena introduïda pel Grup Parlamentari Popular al
llarg de la seva tramitació. Lamentablement el Sr. Marí no
hi és. Tal vegada aquesta sistemàtica de votació d'acomular
tots els vots al final, ha servit per evitar presències no massa
desitjades en aquest debat, per evitar la revelació d'aquestes
qüestions davant els representants.

Senyors del Consell Insular de Menorca, com explicaran
vostès a Menorca, als seus ciutadans, que vostès votaran
aquí que allò que vostès poden fer al Consell Insular de
Menorca a partir d'ara no ho podran fer perquè s'ho
reservarà el Govern? Com explicaran els responsables del
Grup Popular que tenen responsabilitats de govern als
consells insulars, que vostès diuen que per donar cobertura
a una batalla política del Govern de la Comunitat Autònoma
amb el Consell de Mallorca, que precipitadament volen
evitar que el Consell de Mallorca aprovi la seva norma
d'ordenació del sòl rústic, per donar cobertura a aquesta
batalla vostès, vostè, Sr. Marí -gràcies per entrar a la sala en
aquests moments-, vostè a Eivissa haurà d'explicar que amb
aquesta votació vol arrabassar les competències al Consell
Insular d'Eivissa i donar-les al Govern de la Comunitat
Autònoma? Com ho explicarà? Quina és la raó per la qual
vostès emparen aquesta involució en el camí de
descentralització administrativa d'aquesta comunitat
autònoma als consells insulars? Per què els senyors
d'Eivissa s'estimen més que l'ordenació del seu sòl rústic es
faci des de Palma que es faci des d'Eivissa? Per què?, en
nom de quina raó? Això és el contingut d'aquesta esmena
quan diu que només el Govern de la Comunitat Autònoma
podrà imposar als ajuntaments les determinacions relatives
a l'ordenació del sòl rústic. Això és el que vol dir.
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M'agradaria que corregissin els gravíssims errors polítics
d'aquesta llei. Nosaltres volem suprimir aquest paràgraf.
Aquesta és la possibilitat que hi ha, aquesta i una altra relativa
l'article 25, pugui ser suprimida d'aquesta llei. Els paràmetres i
les condicions del sòl rústic estan determinats per la Llei, estan
reservats per la Llei a l'autoritat urbanística. Nosaltres, jo ho he
de dir clarament, plantejarem batalla política i batalla jurídica
al contingut d'aquest text, perquè és de dubtós encaix dins la
lògica de distribució de competències, i dins legislació que pot
tenir caràcter de bàsic. Nosaltres ho discutirem, però en
qualsevol cas no podem entendre de cap de les maneres com els
responsables polítics de governar les illes de Menorca i Eivissa
donaran cobertura a aquesta involució. a aquesta recuperació de
competències per part del Govern de la Comunitat Autònoma
només pel fet d'oposar-se a una norma que pretén fer el Consell
de Mallorca, que només afecta Mallorca, i que en qualsevol cas
significa un petit i modest pas endavant en la protecció del sòl
rústic de Mallorca. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fixar la posició?

Sr. Avel•lí Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar el vot contrari, i
sobretot rebutjar gran part del contingut de la intervenció del Sr.
Quetglas, perquè ens sembla inadmissible. Ens sembla
inadmissible que des d'uns anys vulguem construir amb molts
d'esforços de tots, aquesta comunitat de les Illes Balears, i que
ara recuperem dialèctiques perdudes, que si Mallorca damunt
Menorca, si Menorca damunt Mallorca, que si Eivissa açò, o
que si Formentera allò; que si açò vos ho fan des de Palma i si
vos ho deixen de fer des de Palma. Crec que açò és un
llenguatge que pertany, afortunadament, al passat, i que no
parlam de Palma, sinó que parlam d'una capital de les Illes
Balears, parlam d'una unió i col•laboració entre totes les illes i
entre tots els consells insulars, i creim que el Govern de les Illes
Balears té tant o més significació que els consells insulars
respectius. Digui, si no, un sol argument que faci suposar que
les persones que integren, ara, o d'aquí a vint anys, o els anys
que sigui, o varen integrar el Govern d'aquestes illes, digui un
sol argument que faci pressuposar que van en contra d'una
determinada illa, o a favor de forma desmesurada de qualsevol
altra.

Creim que hi ha d'haver un concepte de Govern de les Illes
Balears, que evidentment aquest Govern estableix uns
mínims, i que després cadascun dels consells estableix les
seves particularitats dins el seu territori, però creim que hi
ha d'haver a tot açò un ordre i un punt de partida; i els
menorquins, i els eivissencs, i els formenterers, i els
mallorquins ho sabem ben cert, tenen el Govern de les Illes
Balears com el Govern de totes les Illes Balears. Perquè si
començam a anar per aquest camí, que a Mallorca hem de
fer el de Mallorca, i ens és igual el que facin els altres; a
Menorca hem de fer el de Menorca i ens és igual els altres;
i així també amb Eivissa i Formentera, acabarem que
vindrem aquí, podrem apagar els llums, podrem tancar, i ens
en podrem anar cadascun a la nostra illa. Jo crec que és
fonamental aquesta articulació que dóna a la Comunitat
Autònoma de Balears el Govern balear, i crec que el Govern
ha d'establir uns mínims, que evidentment cada illa després
n'establirà les seves particularitats, les coses peculiars i les
seves regulacions amb detall. Però el Govern, com passa a
totes les comunitats autònomes, no hem inventat res nou,
ens comportam com es comporten totes les comunitats
autònomes i crec que totes les regions del continent
europeu. Per tant, aquesta visió que té vostè que aquí
Mallorca, d'allà Menorca i allà Eivissa, ja li he dit, crec que
seria un mal camí, i em sorprèn que vostè en faci aquesta
defensa.

Referent al fet que vostè lliurarà batalla política i
jurídica, no em sorprèn, és que és la seva obligació. La
batalla política és la seva obligació, i quan vostè cregui que
es conculca algun dret també n'és la batalla jurídica. Per
tant, açò ni ens sorprèn ni ens espanta, sinó que creim que
és la seva obligació com a representant de l'oposició en
aquest parlament de fer aquest control, tant a nivell polític
com a nivell de legalitat; i vull dir-li cap al Consell de
Mallorca, que hi fa contínues referències, des de la visió
d'un menorquí és (...) respecte cap al Consell de Mallorca;
però les problemàtiques o les batalletes que vostè pugui
tenir dins el Consell Insular de Mallorca, als de Menorca,
Eivissa i Formentera no ens interessen. Tenim un gran
respecte per al Consell, (...) però és el seu problema, perquè
fa tres anys, fa quatre anys, no parlava tant del Consell
Insular de Mallorca, i ara ens dirà el que vulgui, i aquí
parlam d'una llei de sòl rústic de les Illes Balears, de totes
les Illes Balears, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera; i crec que per molts d'anys ho hem de continuar
fent així. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Casasnovas, he de confessar
que no esperava de vostè un discurs tan furibundament
centralista provinent d'un diputat que és representant de l'illa
de Menorca. No ho puc entendre, Sr. Casasnovas, més que
en clau d'allò que els militars en diuen obediencia debida. Si
no, és absolutament incomprensible, i bastaria agafar un
retall del que sortirà al Diari de Sessions i enviar-lo als
ciutadans de l'illa de Menorca perquè vostè mateix se sentís
aborronat, i probablement penedit de moltes coses que ha
dit aquí.
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Sr. Casasnovas, vostè coneix sense dubte l'article 39 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. L'article 39 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears diu que els consells
insulars podran tenir competència exclusiva total en matèria
d'urbanisme. Això diu l'article 39, article 39 que després va ser
desenvolupat per aquest parlament, per Llei de transferència de
serveis i de competències en matèria d'urbanisme de l'any 90
d'aquest parlament; i va transferir totes les competències en
matèria urbanística als consells insulars, convertint els consells
insulars en l'autoritat urbanística, sense més històries. Les
resolucions dels consells insulars en matèria d'urbanisme són
executives, i la seva responsabilitat es dirimeix directament
davant el Tribunal de Justícia; i punt, i s'ha acabat. I aquest
caràcter d'autoritat urbanística li dóna facultat, li ha donat fins
ara, i l'han exercida, tant el Consell Insular d'Eivissa, com el
Consell Insular de Menorca, com el Consell Insular de Mallorca
fora govern del Pacte de progrés; és a dir, al Consell Insular de
Mallorca governat des del Grup Popular s'ha fet ús d'aquesta
facultat, i tots els consells insulars han emanat normes
subsidiàries de planejament, que han estat imperatives per als
ajuntament, i que han significat ordenació urbanística que s'ha
introduït dins el planejament urbanístic municipal. I tots ho han
fet, i això era caminar en la direcció correcta de
desenvolupament de l'article 39, i ara feim una involució. Ara
deim que aquestes competències que tenien els consells
insulars, les tendrà  el Govern de la Comunitat Autònoma. 

Per què? Deixem de banda la interpretació política, perquè
volen sortir al pas d'una norma subsidiària del Consell de
Mallorca. Això és igual, no té importància. El fet és que vostès
a Eivissa i a Menorca els lleven aquesta competència, i vostès
ho voten, aquí, avui. Vostès votaran que els llevin aquesta
competència, com votaran que els llevin les competències
d'ordenació en matèria d'edificacions i en matèria d'habitatge.
Per què?, han de ser iguals els habitatges de Menorca que les
d'Eivissa i que les de Mallorca? En funció de què?

Miri, Sr. Casasnovas, això demostra una cosa, que el Grup
Parlamentari Popular no té un projecte de país, de
desenvolupament de l'article 39, no té clar què és el que vol.
Vostè ens ha dit en el seu discurs que aquest 2,5% de pressupost
de la Comunitat Autònoma que estan gestionant els consells
insulars és excessiu. Això és el que vostè ens ha vengut a dir,
que l'article 39 a la reforma de l'Estatut vostès proposaran la
seva supressió o, si més no, la seva limitació, perquè aquest és
el camí que avui ençaten. Mai no s'havia vist, Sr. Casasnovas,
mai encara en aquest parlament, que s'aprovàs mitjançant una
llei la recuperació de competències al Govern de la Comunitat
Autònoma quan havien estat concedides per llei d'aquest
parlament als consells insulars. Això és caminar en sentit
contrari del que vostès reclamen des de Menorca, i que el Sr.
Marí reclama des d'Eivissa. Això és anar en direcció oposada a
la lògica del nostre estatut d'Autonomia. I tot per què?, per
cobrir una batalleta -aquesta sí- entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i el Consell Insular de Mallorca. I això és el que
vostès estan fent, ho tapi com ho tapi, ho disfressi com ho
disfressi; vostès estan contribuint a la involució en el
desenvolupament de les competències dels consells insulars.
Vostès només en seran responsables. El Sr. Alorda i jo, mig en
broma, volíem introduir en aquesta llei una esmena que posàs
al final de la Llei quins eren els diputats que l'havien votat, i ens
salvàs, als diputats que havíem votat en contra de la
responsabilitat d'aparèixer davant la història com a responsables
d'aquest desbarat que avui s'està perpetrant per part del Grup
Popular en aquest parlament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, cadascú aprèn una
cosa nova cada dia, i jo no sabia de la gran admiració pel Sr.
Marí del Sr. Quetglas, és una admiració sense límits, és com
un exemple a seguir per ell, i em sembla bé, perquè per a
nosaltres també ho és, el president de Menorca, el president
d'Eivissa i la gent que governa a les diferents institucions.
Em sembla bé que faci aquestes aportacions. El que no em
sembla tan bé és que amb un exercici dialèctic tracti de
reconduir les coses que jo he dit a altres camps que no són
els que he dit, ens parli de centralisme, quan l'únic que ha
parlat de centralisme és vostè. Vostè ha parlat de Mallorca,
de Palma, com a centres de teledirecció de la política
d'aquestes illes, i li hem dit que no compartíem aquests
criteris, com tampoc no compartim que estiguem fent una
interpretació involucionista de l'article 39 de l'Estatut,
senzillament feim una interpretació determinada, que creim
que és per bon camí que anam; i creim que vostè confon el
que és urbanisme amb ordenació territorial, i és un debat
que jo ja he vist moltes vegades en aquesta cambra, i per
tant em sembla que no és el moment d'entrar-hi.

Dit tot açò, ens reafirmam que no donarem suport al seu
vot particular a l'article 9. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Al títol II es manté una esmena, núm. de registre 3141,
de modificació, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Per defensar-la té la paraula el seu portaveu, Sr. Antoni
Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ha mantingut en
ponència i en comissió tota una sèrie d'esmenes per eliminar del
text el concepte de limitacions legals al dret de propietat que
constaven, que consten i que quedaran, suposam, al text
original, perquè creim que torna a ser també una involució
respecte del que han estat els plantejaments moderns de
l'urbanisme arreu d'Europa, que és que les lleis no limiten un
dret de propietat primigeni que era anterior a la llei. No és que
el propietari pogués fer de tot abans i la llei limita aquestes
potestats, sinó que la llei el que fa és delimitar, és dir el que
d'antuvi pot fer o no un propietari. Creim que aquest concepte,
que està ja dins la Llei del sòl del 56, i que enteníem que forma
part de la cultura urbanística general, el PP pareix que encara no
ho ha assumit, i ens parla en tot moment d'un dret de propietat
gairebé (...) i al qual hi ha unes limitacions legals, fins i tot que
podrien ser sotmeses o podrien donar supòsits
d'indemnitzacions. Hem mantengut tan sols en aquest cas
l'esmena al nom del títol segon, per mirar d'evitar aquesta teoria
que creim funesta, torna enrere del que hauria de ser ja en
terminologia constitucional, que la funció social de la propietat
delimita el seu contingut d'una manera legal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula?

Passam a l'article 10, on es manté una esmena, número de
registre 3060, de supressió, del Grup Parlamentari Socialista...

És una esmena de supressió a l'article 10, la 3060. Sr.
Francesc Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'article 10 proposa que la
classificació d'un terreny com a sòl rústic suposarà la
determinació de les limitacions legals que determinen el
contingut del dret a la propietat...

Perdó, em pareix que m'he equivocat. S'està referint vostè a
la... 3060?

EL SR. PRESIDENT:

3060, de supressió de l'article 10.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Efectivament, sí, sí. Així, no m'havia equivocat. En el que
m'havia és en la consulta de les meves notes.

La redacció d'aquest article suposa el reconeixement d'uns
drets, de facultats que integren la classificació genèrics,
entre els quals, per suposat, hi ha el dret a edificar. Ja hem
argumentat reiteradament com no entenem compatible amb
la classificació de sòl rústic el reconeixement d'un dret
primigeni, com ha dit el Sr. Alorda, a edificar, dret que s'ha
de regular i limitar per aquesta llei. Creim que el contingut
d'aquest article significa una ruptura greu amb la tradició
progressista de l'urbanisme d'aquest país, que no concedeix
cap tipus de dret a l'edificació, a l'aprofitament urbanístic,
per ser més exactes, dins sòl rústic, i que només amb
caràcter excepcional, per raons d'interès públic, per raons
d'utilitat pública o interès social, o per raons derivades de la
pròpia explotació agrícola, ramadera, forestal, etcètera, dels
terrenys, poden admetre determinades edificacions, amb un
supòsit excepcional, que és el de l'habitatge. Però això no
significa la concessió de drets a l'edificació, de
reconeixement de cap tipus de dret pel simple fet de ser
propietari d'un sòl rústic. 

En conseqüència, nosaltres entenem que és molt
perillosa aquesta redacció de l'article 10, que implícitament
conté el reconeixement d'un dret; i en propugnam,
lògicament, la supressió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula?
Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar de forma breu que
no donarem suport a l'esmena, perquè entenem que més que
un dret en sentit ampli, és una garantia en favor de
l'administrat, i creim positiu que l'administrat, es trobi on es
trobi, sempre ha de tenir garanties i una seguretat jurídica en
la seva actuació. Per aquest motiu no donarem suport a
aquesta esmena del Grup Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l'article 11, on es mantenen
dues esmenes, la primera del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i és la 3145, de modificació. Sr. Alorda,
té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Hem eliminat de plenari totes les
esmenes de caràcter tècnic, però aquesta hem pensat que
l'havíem de mantenir gairebé per qüestions ètiques, per no
fer el ridícul en sortir publicada la Llei, sobretot de la
surrealista -per al nostre gust- defensa que en va fer el
ponent del PP en comissió.
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Diu la Llei que una de les obligacions del propietari és
establir les càrregues sobre la seva finca. Els propietaris no han
d'establir les càrregues, les han de suportar. Creim que
efectivament és una norma tècnica, que empobreix per ventura
el debat dur-la al Ple. Tan sols l'hem duita com una mostra de
la manca de receptivitat del Partit Popular, i per tenir la
tranquil•litat d'haver-ho dit. És una còpia aquest article, tret
d'allò que no els ha interessat copiar, de les lleis de València,
del Sr. Luciano Parejo, que va ser copiada també de la Llei de
Madrid, i que deien explícitament que tenia obligació el
propietari de "levantar las cargas". Nosaltres hem dit que en tot
cas, les aixequi o no les aixequi, com a mínim les ha de
suportar, i llavors té obligació, evidentment, de complir amb
aquelles càrregues que la Llei del sòl rústic o les llicències li
impliquin. És l'unica que mantenim. Creim que teníem una
obligació davant nosaltres mateixos i davant aquesta cambra de
donar l'oportunitat al Partit Popular d'esmenar-se i deixar de fer
aquesta idea que els propietaris és el que s'autoestableix les
càrregues gairebé de manera si vol. No, si se les estableix, no se
les estableix ell, és la llei qui les hi ha donades, i ell les haurà de
suportar, si vol els beneficis que la llei li permet sempre que
suporti aquella càrrega.

M'estic allargant massa per una norma de caràcter tècnic,
que és senzillament la repugnància gairebé que ens provoca que
surti publicada aquesta llei amb aquesta falta, només perquè la
presenta un grup de l'oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Entenem, Sr. Alorda, que la Llei
preveu unes càrregues, el ciutadà algunes d'elles les estableix,
i després les suporta, (...) establertes a iniciativa del ciutadà.
Però en tot cas arribam sempre al tema que un cop establertes
les ha de suportar. Per tant, no es desesperi, li donam suport a
la seva esmena, perquè al final arribam al mateix lloc. Nosaltres
havíem redactat amb uns termes crec que més puristes, però
finalment s'arriba al terme "suportar". Ara, no es pot suportar si
abans el ciutadà no ha establert per pròpia iniciativa, perquè la
llei així ho preveu. Per tant, li donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
hi ha presentada l'esmena d'addició número 3061 a aquest
article 11. Té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres haguéssim retirat aquesta
esmena si s'hagués accepta la supressió de l'article 10, és a dir,
si no hi hagués hagut un reconeixement de dret en relació als
propietaris de sòl rústic relacionats amb la possibilitat
d'edificació. Però en qualsevol cas, si existeixen, nosaltres
voldríem donar una mica de contingut a l'incompliment d'aquest
dret, i nosaltres proposam afegir un nou apartat, que diria
senzillament que l'incompliment manifest dels deures de la
propietat establerts a aquest article -perquè l'article parla de
facultats i deures- facultarà l'administració per expropiar els
terrenys corresponents. Ens pareix que és l'única mesura que pot
donar a l'administració instruments suficients per exigir el
compliment dels deures que s'imposen, bé per aquesta llei, bé
pel planejament, als propietaris, perquè si no, no té cap
virtualitat la imposició de càrregues, de deures inherents a la
propietat de sòl rústic; i en canvi es facilita l'exercici del suposat
dret que aquesta mateixa llei reconeix. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús de
la paraula? Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que no donarem suport a
l'esmena que ha defensat el Sr. Quetglas, perquè entenem
que la mesura és desproporcionada. Entenem que
l'administració, si hi ha un incompliment de deure de la
propietat, ha de vetllar perquè es compleixin aquests deures
de la propietat, i ha d'emprar els mecanismes adients per
fer-ho, però no passar directament a l'expropiació. Creim
que hi ha una gradació, i l'expropiació seria ja per un cas
extrem. Per tant, no li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribats a aquest punt, se suspèn la
sessió per un temps de deu minuts. Moltes gràcies.

Deman a les senyores i senyors diputats que es troben
dins la sala, que ocupin els seus llocs.

A l'article 12 es mantenen 5 esmenes: la 3062 de
supressió, 3063 i 3064 d'addició, del Grup Parlamentari
Socialista. Per fer la defensa d'aquestes tres esmenes té la
paraula el seu portaveu, Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'article 12, que és un article de
redacció especialment desgraciada, diu que tota afecció
restrictiva, és a dir, tota intenció de més protecció de sòl
rústic autoritzada per la llei que un ajuntament, en
utilització de la facultat que la llei li fa, imposi en el seu
planejament, és a dir, si la llei autoritza un ajuntament a
limitar encara més les condicions d'edificació d'un sòl
rústic, per posar un exemple, per autorització legal, això
donarà lloc a responsabilitat de l'administració, és a dir,
donarà dret al titular del sòl a exigir una indemnització. A
nosaltres ens sembla, això, tremendament desafortunat: dir
que a l'ajuntament que vulgui protegir el seu territori se
l'amenaça amb haver d'indemnitzar, significa un desestímul
molt greu a la voluntat proteccionista de qualsevol
planejament municipal. Proposam la seva supressió.
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Si de cas no es feia aquesta supressió, almanco les dues
esmenes següents impliquen que, primer, l'afecció que imposi
el planejament sigui una afecció real i actual, no sigui,
simplement, una afecció teòrica, que es pugui produir qualque
dia, aquella que doni dret a una exigència de lesió determinant
d'un dret que doni dret a una indemnització i que, a més d'una
afecció real i actual, aquesta operi sobre aprofitaments
efectivament i legítimament implantats, que no operi sobre
expectatives futures que podrien derivar dels pretesos drets que
aquesta llei reconeix.

Suposem una norma restrictiva; per exemple, ara en aquests
moments jo puc posar un exemple que tenim sobre la taula: un
ajuntament en concret, un ajuntament de la serra de
Tramuntana, que vol anar més enllà de la facultat que dóna la
Llei d'Espais naturals de permetre la construcció d'habitatges
dins àrees naturals d'especial interès cada 200.000 metres; molt
bé, idò hi ha un ajuntament de la serra de Tramuntana, en
concret l'ajuntament de Banyalbufar, que vol suprimir aquesta
facultat i vol, simplement, suprimir la possibilitat de construcció
d'habitatges dins àrees naturals d'especial interès. Això ho pot
fer, amb la LEN a la mà ho pot fer, perquè la LEN reconeix que
aquestes determinacions són de mínims. Amb la posada en
marxa d'aquest article 12 això facultaria els propietaris de
parcel•les de 200.000 metres dins àrees naturals d'especial
interès a exigir indemnització a l'ajuntament si l'ajuntament
persevera en la seva norma proteccionista. És possible, no sé si
serà el cas concret de l'exemple que acab de treure però és
possible que un ajuntament, davant aquesta amenaça,
simplement renunciï a introduir mesures més proteccionistes
que les que estrictament autoritza la llei dins el seu planejament,
perquè davant la possibilitat o davant l'amenaça d'haver
d'indemnitzar qualsevol afecció restrictiva, realment jo
comprenc que hi haurà ajuntaments que es faran enrera i
haurem introduït un element dissuasiu de la protecció
tremendament greu i perjudicial per als interessos generals de
les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula? Sr.
Casasnovas, té vostè la paraula.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Ja anteriorment havíem defensat
el vot contrari a una esmena pel fet de defensar les garanties
dels administrats, i en el mateix sentit ens manifestam. creim
que aquest punt 2 de l'article 12 estableix una clàusula de
salvaguarda, una garantia en favor de l'administrat perquè
l'administració, en cap cas, no pugui actuar de forma arbitrària
amb els drets que l'administrat té, i creim que és de justícia que
sigui així i la revelació es faci d'aquesta manera. Per tant no hi
podem donar suport perquè no compartim l'esperit de l'esmena
introduïda pel Grup Socialista en aquest apartat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Hi ha l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Mixt i signada pel seu portaveu, Sr. Balanzat,
la número 2973 que va ser ratificada en ponència en el sentit
de suprimir-hi l'expressió "tota indemnització i valoració
sobre la qualificació urbanística del sòl rústic atorgada a
terrenys afectats". Sr. Portaveu, té vostè la paraula, Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena pretén
anul•lar d'alguna manera aquest avís que es fa als
ajuntaments, de dir, alerta perquè si protegiu més del
compte, vos pot caure el pèl, vos pot caure el pèl i haureu de
pagar indemnitzacions i evidentment, amb bona lògica, hi
haurà molts d'ajuntaments que s'espantaran i que diran que
no, abans de ficar-nos en problemes d'indemnitzacions,
haver de pagar, haver d'hipotecar part dels recursos de
l'ajuntament, ho deixam com està i res de protecció. Per
tant, l'esmena que nosaltres hem presentat de substitució, és
precisament just el contrari del que diu la que proposa el
Govern. És a dir que en cap cas, aquesta afecció restrictiva
no comportarà l'atorgament de drets d'indemnització.
Pensam que això és el més just. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Només un segon per dir i fer
valer l'argumentació que hem fet a l'esmena anterior, i
també rebutjarem aquesta pels mateixos termes expressats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l'esmena 3146, d'addició, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, per defensar-la, té la
paraula el seu portaveu Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament els motius ja han
estat explicats, es tracta que, malgrat la llei faci una
distinció entre el sòl rústic comú i el sòl rústic protegit, una
distinció que coincidim que és un encert, el que no fa és
traure'n cap mena de conseqüències jurídiques, és més, fins
i tot argumentava el Sr. Casasnovas que hi havia els espais
protegits a la Llei d'espais naturals; gràcies, gràcies per
haver inclòs dins el sòl rústic protegit el sòl de la Llei
d'espais naturals amb les mateixos condicions que està
protegit a la Llei d'espais naturals, no ho sabem ben bé,
perquè igual els 7 metres d'altura dels edificis ara passa a 8
i no sabem si ha quedat modificat. Però, en tot cas, el sòl de
la Llei d'espais naturals és sòl rústic protegit. El que no hi
ha és cap mena de conseqüència, molt en línia d'aquest
verbalisme que practica el PP, del nominalisme de les frases
que no surten publicades als butlletins i que quan hi surten,
el seu incompliment o la previsió que fa no són més que
declaracions retòriques que no tenen cap conseqüència
jurídica.
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El nostre grup sí que s'ha preocupat de donar-ne alguna,
desgraciadament sembla que si n'haguéssim fet als nuclis rurals,
aquestes haguessin passat, no les férem perquè havíem fet un
centenar de propostes que no han estat incloses, gairebé cap, i
ara, justament la que no hem presentat és la que se'ns diu que
se'ns hagués inclòs. Aquí sí que tenim una regulació del sòl
rústic d'especial protecció, on bàsicament el que pretenem és
que sigui inedificable, creim que no hi ha d'haver més ús que
l'agrari, llevat evidentment, per a usos agraris i forestals, però
no per a usos residencials, ni tan sols per interessos generals,
més enllà del que siguin infraestructures i equipaments públics,
perquè aquí hi torna haver una altra recessió important respecte
de la Llei d'espais naturals, la Llei d'espais naturals diu que als
ANEI només hi haurà utilitats públiques, no hi haurà interessos
socials, i en canvi en la unificació de les dues figures, d'utilitat
pública i interès social que fa aquesta llei queden dubtes
respecte de quins interessos generals seran autoritzables dins
àrees naturals d'especial interès, creim que en aquest article
quedarà clar que tot el que es podrà fer, no ja només als ANEI
sinó a tot el sòl rústic especialment protegit, seran els interessos
generals propis d'infraestructures i propis del que era, fins ara,
la utilitat pública i no de cap manera altra mena d'interessos
socials. Per tant, també regulam els elements publicitaris
ignorats en aquesta llei i consideram que, com a mínim els
espais especialment protegits, han de tenir uns mínims a
garantir dins aquesta llei del sòl rústic.

Tots confiam molt en els ajuntaments, tots tenim molta
confiança en els ajuntaments, però si tanta confiança els tenim,
els donam directament la competència urbanística i no importa
aprovar aquesta llei. Si s'ha d'aprovar una llei és per garantir uns
mínims i, concretament, en el sòl d'especial protecció creim que
els mínims han de ser aquests que nosaltres proposam. Els que
proposa el PP no són cap ni un. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam... Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que no donarem suport a
l'esmena perquè fa una enumeració d'una sèrie de qüestions que
ja vénen establertes en altres moments de la llei o bé en altres
lleis concordants, i tot està previst; és el cas més significatiu,
per exemple, de la publicitat. Diré que, a més a més, són
esmenes que en tècnica legislativa crec que fins i tot algunes
d'elles, si els haguéssim donat suport, hauria de refer perquè són
esmenes tan llargues i tan reiteratives i tantes voltes donen que
farien de la llei un instrument avorrit, pesat i encarcarat, de
difícil maneig; jo crec que una llei ha de ser àgil, ha de ser un
cosa curta, concisa i ben estructurada.

Acabaré dient i reiterant que no els donarem suport i, a
més a més, li diré que evidentment tots tenim confiança en
els ajuntaments i així ho hem demostrat, uns més que els
altres, n'hi ha que des dels consells insulars els volen llevar
les competències. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les esmenes presentades pels diferents grups a
l'article 13 que són tres esmenes: la primera del Grup
Parlamentari Mixt, la segona del Grup Parlamentari
Socialista i del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i les
veurem conjuntament. 

En primer lloc veurem l'esmena 2975, de supressió, del
Grup Parlamentari Mixt. Sr. Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència...,
per cert, hi ha una correcció i és que com que es va eliminar
un punt d'aquest article 13, a l'esmena fa referència al 13.c)
però ara ha quedat com a 13.b). Dit això, nosaltres pensam
que és molt perillós donar un xec en blanc al Govern perquè
reguli de manera reglamentària, quan ell vulgui i com
vulgui, les excepcions en casos de segregacions que no
necessitin obtenció de llicència. Nosaltres creim que és una
cosa prou important i pensam que hauria de quedar ben
regulat i ben especificat a la mateixa llei i no donar, com
dic, aquest xec en blanc, que els supòsits els estableixi
reglamentàriament; creim que aquest xec en blanc no
s'hauria de donar al Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Sr. Avel•lí
Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Diré que no donarem suport
perquè no compartim en absolut les afirmacions del Sr.
Balanzat: un reglament no és un xec en blanc, un reglament
és un instrument de desenvolupament legislatiu i qui ha fet
la llei també pot fer el reglament després per fixar tots els
detalls que vénen establerts per llei; un reglament és un
instrument igual de legítim que qualsevol altre i interpretar
que un reglament és un xec en blanc només hi ha una
interpretació que sempre arribam a la mateixa: perquè el fa
el Govern, si el fessin altres ja no seria un xec en blanc. No
ho podem admetre. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'esmena registrada amb el número 3068 del Grup
Parlamentari Socialista, i és una esmena de supressió. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena en el mateix sentit que
la que acaba de defensar el portaveu del Grup Parlamentari
Mixt. Jo crec que al Sr. Casasnovas ara el subconscient l'acaba
de trair: ha dit que si és una llei que ha fet el Govern també el
Govern pot fer el reglament. Efectivament aquesta és una llei
que ha fet el Govern, no l'ha feta el Parlament, l'ha feta el
Govern, l'ha imposada el Govern, no l'ha feta el Parlament; no
hi ha aportacions parlamentàries suficients per reconèixer-la
com una llei que emana del Parlament. 

Nosaltres també estam en contra del fet que l'excepció a
l'atorgament de llicència per parcel•lació sigui una qüestió que
pugui regular el Govern de manera espontània. Creim que això
ha de ser reserva de llei perquè el principi general ha de ser que
les parcel•lacions necessiten llicència i si aquesta llei ja posa
una sèrie d'excepcions que nosaltres no discutim, les entenem,
les acceptam, no les esmenam, per què s'afegeix una clàusula
residual i, a més, aquelles que al Govern se li ocorri
reglamentar?; no té cap sentit, creim que és molt millor per a la
seguretat jurídica que la dispensa de llicència sigui una reserva
de llei i, per tant, proposam la supressió de l'autorització
reglamentària que el Govern excepcioni de llicències per
determinades causes les parcel•lacions rústiques. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l'esmena 3147, de supressió, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr.
Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Redundaré en el fet que l'exigència o
no de llicència creim que ha de quedar establerta per llei, però
és que, a més a més, aquesta llei diu que estaran sotmeses a
llicència tota una sèrie de segregacions i, per tant, establir que
serà el reglament que farà excepcions a la norma general ens
sembla que seran reglaments precisament contra la llei i no en
desplegament de la llei, perquè en desplegament de la llei
efectivament discutiríem qui ha de fer reglaments de caràcter
urbanístic o de caràcter d'ordenació del territori -nosaltres creim
que els reglaments són la planificació general que fan,
bàsicament, els municipis i les illes- i llavors que la
reglamentació urbanística ha de ser insular, però ens sembla bé
que hi hagi un àmbit reglamentari, però és per desplegar la llei,
no per anar en contra d'ella i tal com està redactat aquest article
13 que, per altra banda, és una gran fal•làcia la llicència de
disgregació com discutirem en una disposició respecte de la
unitat mínima de conreu, creim que el que no pot ser és
permetre a un reglament que buidi de contingut les llicències
que exigeix la llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per posicionar-se...

Passam, idò, a l'article 14 a on es manté una esmena, la
2977, de modificació, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt. Té vostè la paraula, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència al
fet que quan parla l'article 14, en el punt 2, que quan s'hagi
d'autoritzar una activitat s'haurà de valorar el seu impacte en
el medi natural, però diu que es podran sol•licitar informes
mediambientals als organismes pertinents. Nosaltres creim
que aquesta qüestió no ha de ser potestativa sinó que ha de
ser preceptiva. Nosaltres proposam, per tant, a la nostra
esmena que se substitueixi per "s'haurà de sol•licitar
informe ambiental" i, a més, afegim que aquest informe
ambiental ha de ser favorable perquè la tramitació segueixi
endavant. Per tant, nosaltres pensam que amb aquesta
matisació millora bastant aquest article. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Diré que no donarem suport a
l'esmena perquè entenem que el tenor de l'article 14 en el
seu punt segon és claríssim quan diu que l'autorització d'una
utilitat haurà, en tot cas, de valorar-ne l'impacte en el medi
natural i la incidència paisatgística, i per fer tot açò es
podran sol•licitar als òrgans amb competència
mediambiental els informes sobre els aspectes que es
considerin determinants. Creim que queda absolutament
tancat i perfectament regulat; per tant, no li podem donar
suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Als articles 15 i 16 no es mantenen esmenes. A l'article
17 es mantenen sis esmenes, la primera, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, de supressió, la número 2980. Sr.
Balanzat, té vostè la paraula. Esmena 2980, de supressió,
article 17.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Un moment, Sr. President, que vaig una mica despistat. Ah,
sí!, gràcies, la que fa referència a l'aprofitament atípic.
Nosaltres pensam que allò que en principi es planteja com a una
qüestió positiva que una part d'aquest aprofitament d'usos que
es fan al sòl rústic vagin a parar -diguem-ho així- a la comunitat
i estiguin gestionats pels ajuntaments pensam que té algunes
llacunes perilloses. Per exemple, aquí queda clar que els
habitatges unifamiliars no estaran subjectes a aquest
aprofitament atípic, és a dir, no hauran de cedir absolutament
res ni s'haurà de pagar absolutament res per ubicar-se un
habitatge unifamiliar en sòl rústic. Nosaltres pensam que això
és injust, això vol dir que encara serà més barat instal•lar un
habitatge unifamiliar en sòl rústic i, en canvi, activitats -
diguem-ne- amb finalitat lucrativa sí que hauran de cedir el
10%, econòmicament, als ajuntaments. Això és perillós perquè
és un atractiu sobretot per a ajuntaments petits, amb pocs
recursos econòmics, que poden pressionar perquè en el seu sòl
rústic s'instal•lin activitats el més grosses, el més lucratives
possible per així poder recaptar més fons. Per això nosaltres
demanam la supressió d'aquest article 17. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

L'esmena 3195, de modificació, del Grup Parlamentari
Mixt...

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Queda defensada en els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Esmena 3150, de modificació, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, modificació de l'article 17. Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Un altre tema important és el tema
dels interessos generals. A diferència d'altres grups, el nostre sí
que saluda aquest intent massa tebi, pel nostre gust, de mirar de
socialitzar la plusvàlua que es genera en el sòl rústic. Partim de
la premissa que, si tanmateix hi haurà interessos generals i
tanmateix hi haurà un ús residencial, com a mínim que la
comunitat participi del sobrepreu que aconsegueix el propietari
amb aquesta declaració.

La nostra esmena pretén enriquir, per una banda, la
regulació que en fa l'article però, sobretot, donar-li una
coherència dins el conjunt del que és la llei que en aquests
moments no té. En efecte, si partim de la premissa que dins
el sòl rústic no hi ha aprofitaments lucratius, que és d'allà a
on partia la Llei del Sòl, en aquest cas no hi ha d'haver cap
mena de participació de la plusvàlua. Ara bé, la mateixa llei
s'autotraïa establint excepcions. Creim que si acceptam la
realitat que hi ha uns usos atípics, uns usos que la llei a
estones els diu condicionats i a estones els diu atípics -
recordem que el mateix article 38.2 relaciona l'ús habitatge
com a un ús atípic dins el sòl rústic- si hi ha, per tant,
aquests usos que són atípics, el benefici que en treu el
propietari per la pròpia idea de l'article 47 de la Constitució
Espanyola s'hauria de socialitzar una part de la plusvàlua.

Per tant, nosaltres creim que és de pura justícia que un
ús que no és el connatural d'aquell sòl rústic no tengui el
mateix tractament ni urbanístic ni fiscal que tenen els usos
agraris; per tant ha de participar la comunitat d'aquest
benefici del propietari. De fet, el que és impresentable en
aquests moments és que hi ha una pressió damunt el sòl
rústic, a més de molts altres motius, perquè és més barata
una finca que un solar, i això és el que, en aquestes altures,
no es pot continuar consentint. Creim que seria una novetat
dins tota la legislació autonòmica comparada introduir
l'habitatge com a un aprofitament atípic, però creim que
seria una passa endavant de cara a reconèixer la realitat i no
aclucar els ulls sinó treure'n les conseqüències (...).

En un altre ordre de coses, l'article, que ha millorat en
ponència ja que s'havia presentat d'una manera
impresentable, que era que es pretenia un cànon que no hi
havia com calcular, ara sí que hi és però es diu que és la
diferència de valor entre el preu que tenia el terreny abans
de la declaració i el que té després de la declaració, un 10%
d'aquest aprofitament s'ha de socialitzar. El nostre grup
continua mantenint la postura que és més clar i més bo
d'entendre i més bo d'aplicar que el 10% s'apliqui sobre el
pressupost de l'obra que es pretén. Creim que això
milloraria el projecte -és el mateix redactat de la llei
madrilenya- i creim que és una millora d'aplicació respecte
del que han propugnat altres des de la llei valenciana, que és
la solució que proposa, en aquest moment, el Partit Popular.

També, per una altra banda, es continua mantenint que
el 10% se l'han d'apropiar els municipis. El nostre grup està
completament sensibilitzat de les mancances financeres que
pateixen els municipis en general, però sobretot a les Illes
Balears, i creim que s'han de cercar fórmules de
finançament. Ara bé, introduir aquesta, que els interessos
generals siguin sucosos, siguin interessants per als
ajuntaments creim que pot tenir un efecte pervers i
imprudent perquè pot ser molt més interessant per a
l'ajuntament un interès general que un polígon industrial,
perquè l'interès general suposarà més ingressos a les arques
municipals que no un polígon i creim que això és
perillosíssim i, a més, és molt més mal de fer garantir que
reverteixin damunt els interessos de la mateixa llei, que és
adquirir patrimoni municipal de sòl o adquirir patrimonis
públics de sòl de cara a l'esbarjo públic, que creim que
queda molt més una administració insular amb garanties
d'aplicar-ho que no la mateixa administració municipal. 
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Aquesta temptació dels ajuntaments creim que hem de mirar
de retirar-la i, en tot cas, mirar que l'interès general s'hagi de
donar sempre per uns interessos supramunicipals perquè convé
a l'illa, que es doni, i que, per tant, és l'illa que després els ha de
tornar a redistribuir, evidentment tenint molt esment, com
naturalment tendrà, a on és que es crea aquest impacte, i
tanmateix s'hauria de tenir en compte molt diferentment si
l'ajuntament està d'acord amb aquell interès general perquè el
considera positiu per al seu municipi, o si l'ajuntament està en
contra, batalla en contra i, així i tot, per interessos
supramunicipals se li imposa. Creim que aquest conjunt de
circumstàncies s'han de tenir presents a l'hora d'aquests
recursos, que se socialitzi la plusvàlua, i no en té, els ignora,
aquest projecte de llei. Per tant, creim que les nostres esmenes
millorarien molt, sobretot per la inclusió de l'habitat unifamiliar,
allò que és el projecte que se'ns presenta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam a veure les esmenes de modificació presentades pel
Grup Parlamentari Socialista, la 3072, 3074 i 3075. Sr. Francesc
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Projecte de llei que tractam
suprimeix la distinció entre les declaracions d'utilitat pública i
interès social i unifica les figures en una, la declaració d'interès
general que recull les dues antigues. Nosaltres no estam en
contra de la figura que proposa la Llei d'interès general, però
defensam el manteniment de la utilitat pública. El defensam
perquè és un concepte molt més restrictiu que permet que per
raons de necessitat pública, sempre que el titular sigui -el titular
d'un servei públic- una administració pública, puguin tenir lloc
les instal•lacions i les edificacions, fins i tot, i de manera molt
excepcional i molt justificada però que pot arribar a ser
necessària, dins terrenys extremadament protegits com les àrees
naturals d'especial interès, per exemple. Si unificam la figura
d'utilitat pública i interès general i obrin el pas perquè totes
aquelles coses que es puguin englobar dins l'interès general es
puguin fer, obrim el pas a instal•lacions fins i tot de caràcter
privat, fins i tot de caràcter lucratiu, no instal•lacions amb
vocació de servir a una utilitat pública, per exemple a zones
protegides per la Llei d'Espais naturals, dins àrees naturals
d'especial interès, per posar un exemple. Nosaltres entenem que
el manteniment de la distinció, el manteniment de la figura
d'utilitat pública és necessari, si més no per preservar els espais
naturals d'obrir la possibilitat interpretativa que pot ser dubtosa,
pot ser litigiosa, pot dur moltes complicacions però que es pot
donar i que, sens dubte, si es pot donar es donarà, d'ampliar les
possibilitats d'utilització lucrativa dins àrees naturals d'especial
interès o altres espais protegits per la LEN que tenguin altres
tipus de limitacions. Això és el sentit de la nostra esmena a
l'article 17.1.

En relació a la segona, i seguint la línia de l'argumentació
que exposava el Sr. Alorda, és veritat que determinar
l'aprofitament urbanístic del qual una part passa als
ajuntaments pot significar la temptació, per part de
determinats municipis, de renunciar a determinats
instruments de planejament, de posar en marxa sòl industrial
mitjançant els polígons perquè la utilització de la via de
declaració d'interès general suposa un incentiu econòmic per
a l'ajuntament que es veuria gratament gratificat pel fet de
la utilització d'aquesta figura. Nosaltres proposam la
substitució de la idea d'aprofitament, que és una idea que
sempre ha d'estar lligada al sòl urbà, al sòl urbanitzable, no
al sòl rústic, l'aprofitament urbanístic dins el sòl rústic no ha
d'existir, per la imposició d'un cànon anual que no volem
que sigui un incentiu perquè l'ajuntament trobi una font
d'ingressos addicional i, per això, en primer lloc limitam el
cànon, naturalment, a la durada de l'interès general però, a
més, el volem vincular a la gestió urbanística, el volem
vincular a la millora de la qualitat del planejament, de la
gestió urbanística del municipi, cànon que, al nostre judici,
també hauria de servir per augmentar els ingressos o per
augmentar la qualitat de l'exercici de la planificació
urbanística dels mateixos consells insulars; proposam un
cànon d'un 4% anual la meitat del qual seria per als
ajuntaments i l'altra meitat per al consell insular respectiu.
És una figura que evita el reconeixement del dret a
l'edificació, que és un perill ja debatut suficientment però
que es plasma en el reconeixement d'aquest dret a edificar
del qual, una part de l'aprofitament, se n'apropia
l'administració.

La tercera de les esmenes intenta regular les declaracions
d'interès general. Ja hem dit que nosaltres volem salvar la
utilitat pública, sobretot als efectes de preservar les àrees
protegides per la Llei d'Espais naturals de determinades
activitats, i ara l'interès general el voldríem delimitar
mínimament circumscrit, exclusivament, a dues línies
d'actuació. La primera és la preservació dels edificis de
caràcter històric o arquitectònic que mereixen la pena
preservar de la degradació i que només mitjançant un canvi
d'ús es pugui garantir la seva supervivència; aquí tendríem
un cas d'interès general. I el segon cas d'interès general
seria, tornant al sentit restrictiu de la declaració de les
antigues declaracions d'interès social, aquelles dotacions
d'equipament col•lectius, instal•lacions o establiments
industrials sempre que no existeixi sòl vacant per a ells, és
a dir, intentar tornar a aquest sentit restrictiu que el malaurat
decret de criteris per a la declaració d'interès social i utilitat
pública, del qual nosaltres pretenem la seva derogació, va
introduir amb conseqüències nefastes, tots ho sabem, per als
nostres territoris.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició? Sr. Avel•lí
Casasnovas té vostè la paraula, pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Quant a la primera i la darrera
esmena a què ha fet referència el Sr. Quetglas, la primera
referent a la utilitat pública i la darrera a la regulació de l'interès
general en els dos supòsits de què aquí es deixa constància, diré
que no les donarem suport perquè no ho compartim, creim que
la figura de l'interès general com a única figura és un pas
endavant, és un pas positiu, té raó en el fet que havia estat una
reacció fins ara confusa, eren molts els ajuntaments que no
sabien exactament quina figura aplicar i jo mateix he sentit
teories per a tots els gusts: si l'interès social ha de ser diferent
de la utilitat pública per l'aspecte lucratiu (...), cadascú té un poc
la seva teoria i era bo que una sola figura unificàs criteris i
donàs pas a una major agilitat dins l'administració per a aquests
casos. Per tant, creim que hi ha d'haver una única figura, interès
general, i deixar de banda, ja, tota la resta. Veig que sí, que
comparteix l'interès general, diu vostè, però en fa una
enumeració que jo aquí entenc que és excessivament curta i no
prou detallada.

En referència a l'esmena que ha defensat enmig, la 3074, he
vist que seguia la mateixa línia d'argumentació que el Sr.
Alorda, i li diré que no estam en absolut d'acord perquè ja és
una cosa que ens fa fins i tot riure, és a dir, al moment que hi ha
doblers que s'han de recaptar per a aquestes qüestions no poden
anar a l'ajuntament o només en una part perquè l'ajuntament és
un perill, l'ajuntament no és prou responsable, l'alcalde no sap
prou què ha de fer..., açò sí, després els podem dur als consells
insulars perquè són molt més responsables que els ajuntaments.
Jo crec que aquesta argumentació no es pot sostenir de cap de
les maneres i no la podem compartir tampoc de cap de les
maneres i per açò no li donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

A l'article 18 es manté una esmena, la 3077, de modificació,
del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula
el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena intentam
donar sentit i donar contingut, tal com hem dit ja en
anteriors intervencions, a la regulació que aquesta llei deixa,
al nostre judici, coixa i insuficient, a aquesta distinció entre
sòl rústic comú i sòl rústic protegit. 

Nosaltres pretenem l'enumeració d'una sèrie de
possibilitats d'exercici de facultats dins el sòl rústic comú en
el qual serien possibles el usos d'execució de construccions
o instal•lacions vinculades a explotacions agrícoles,
ramaderes o forestals, l'explotació de recursos miners, el
dipòsit de materials sempre que es realitzin completament
a l'aire lliure i no necessitin instal•lacions, activitats per la
conservació, manteniment, millora d'infraestructura o
serveis públics de qualsevol caràcter, estatal, autonòmic o
local, els serveis integrats a les àrees de serveis de
carreteres, les àrees de serveis de carreteres, la implantació
de qualsevol classe de dotació o equipament col•lectiu,
l'habitatge unifamiliar, les activitats vinculades als usos
complementaris d'explotació tradicional i les activitats
vinculades a l'explotació i conservació del medi natural.
Aquestes serien aquells usos que fossin possibles al sòl
rústic comú, dels quals..., què passaria en el sòl rústic
protegit?, segons la nostra proposta eliminarien del sòl
rústic protegit les explotacions mineres, excepte aquelles
que estiguessin autoritzades pel Pla especial, el dipòsit de
materials, vehicles, etc., encara que sigui sense edificació,
les àrees de serveis a les carreteres, així com una ordenació
molt més restrictiva de l'ús de l'habitatge unifamiliar.

Creim que aquesta és una proposta que lamentablement
no s'ha pogut ni debatre, ni matisar, ni discutir perquè no hi
ha hagut possibilitat d' enriquir no només el text del
projecte, sinó també les esmenes de l'oposició, que s'hagués
pogut perfectament corregir, canviar, alterar, però que
hauria donat una mica de contingut a la distinció. Nosaltres
diríem a la llei que és allò que es pot fer en el sòl rústic
comú i que és allò que no es pot fer en el sòl rústic pel fet
que és protegit. Ara ens limitam a dir sòl rústic protegit és
aquell que està protegit. És a dir, feim una tautologia i
recollim com a sòl rústic protegit allò que està protegit per
altres lleis. Però no dotam de contingut jurídic a la distinció
i, per tant, la feim inoperant. Aquesta és una proposta
raonable, podria ser matisada per altres tipus d'aportacions,
però lamentablement no hem tengut ocasió ni tan sols de
discutir en tràmit de ponència ni de comissió. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixació de posicions, Sr. Casasnovas pel
Grup Parlamentari Popular.
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EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Casasnovas. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Pens que aquesta,
efectivament, és una esmena important perquè fa una exposició
bastant extensiva dels usos prevists per la llei en el parer del
grup proposant, del Grup Parlamentari Socialista, dels usos
prevists en sòl rústic. Per tant jo crec que mereix una explicació
el vot negatiu que per part d'Esquerra Unida li donarem més
endavant a aquesta esmena. Nosaltres tot i que consideram que,
efectivament, suposa una millora respecte al text inicialment
proposat, considerant que com a criteri general quan es planteja
una millora normalment votam favorablement,
independentment que no estem absolutament d'acord amb el
contingut de l'esmena, la veritat és que en aquest cas l'esmena
és (...), l'explicació i el contingut són tan de fons que,
efectivament, no ens permeten aplicar aquesta norma i votarem
desfavorablement. Votarem desfavorablement perquè no estam
d'acord en recollir l'habitatge unifamiliar de la manera que es
recull en aquesta esmena, sense cap tipus de condicionament,
no estam d'acord en parlar de possibilitat d'ubicar usos
industrials en sòl rústic si no hi ha sòl vacant, perquè això és el
cercle viciós pel qual finalment els ajuntaments mai arriben a
tenir aquest sòl vacant, és a dir, mai arriben a incorporar en el
seu planejament les previsions de sòl industrial necessàries per
al desenvolupament econòmic i perquè, en definitiva, sempre es
confia en la figura de l'interés general o l'interès social perquè
aquestes instal•lacions de caràcter industrial finalment es
puguin ubicar allà on no haurien d'estar de cap manera, és a dir,
en sòl rústic.

Tampoc no estem d'acord en plantejar la possibilitat de que
aquests habitatges unifamiliars també es puguin ubicar, per
exemple, en el sòl rústic protegit, malgrat que l'ordenació
específica d'aquesta qüestió es remeti als consells insulars.
Insistesc és una esmena d'un contingut que, malgrat suposar una
millorar respecte al text, és prou distint de la nostra concepció
dels motius perquè s'utilitzi i perquè ha de servir el sòl rústic de
les nostres illes com perquè nosaltres no li podem donar el
nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Casasnovas, Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que tampoc no podem
donar suport a aquestes esmenes de substitució que agrupen
els articles 18 i 19. Dues puntualitzacions, no sabem
aquestes lamentacions del Sr. Quetglas sobre que no s'ha
pogut debatre. Jo no record ni que en ponència ni en
comissió ningú mai li hagi prohibit fer ús de la paraula i fer
totes les exposicions que volgués, disposant de pràcticament
tot el temps que volgués perquè hi havia flexibilitat a l'hora
de donar temps. Per tant, açò que no s'ha pogut debatre jo
crec que no és cert. No té més importància ja que es pot
debatre ara.

No ho podem acceptar perquè recau una altra vegada
dins una tècnica legislativa que està donant voltes sobre el
mateix, és a dir, jo comprenc que hi ha arguments per
comprendre perquè són contraris (...) perquè introdueixen el
reglament dins la pròpia llei i fan unes lleis que, realment,
acabaríem que les hauríem de dur dins una carreta quan
estiguessin totes fetes si acceptéssim totes aquestes esmenes
tan llargues i tan detallades. Jo crec que l'article 18,
sobretot, fa una regulació perfecta dels usos, els admesos,
els condicionats i els prohibits, els delimita i ja està. La
numeració ja es farà en el seu moment si s'ha de fer i si s'ha
d'entrar en el detall, però no és moment d'aquestes llargues
numeracions dins una llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Als articles 19 i 20 no s'hi mantenen
esmenes.

A l'article 21 s'hi manté una esmena, la número 2985
d'addicció del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el seu
portaveu, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt senzilla.
Quan l'article 21 parla de les activitats relacionades amb la
destinació i naturalesa de les finques, el punt c), diu "els
usos complementaris de l'activitat tradicional". Nosaltres
pensam que aquesta expressió és prou ambigua i inconcreta
i, per tant, ens quedaríem més tranquils si afegim, així com
proposa la nostra esmena, "sempre que no suposin la
instal•lació d'usos i aprofitaments impropis del sòl rústic en
el marc de la legislació vigent". Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús de la paraula?

A l'article 22 s'hi menten una esmena del Grup
Parlamentari Mixt, la 2989 de supressió. Sr. Balanzat, té
vostè la paraula.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar que retiram aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 23 s'hi mantenen dues esmenes, la registrada amb
el número 3086 de supressió del Grup Parlamentari Socialista
i la registrada amb el número 2990 de modificació del Grup
Parlamentari Mixt. En primer lloc, té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

La retir, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Queda retirada, idò, aquesta esmena.

La 2990 del Grup Parlamentari Mixt, que és de modificació,
Sr. Balanzat, té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres feim referència al que
abans explicava sobre com s'havia de concretar quan parlava
d'usos complementaris de l'activitat agrària, nosaltres
substituiríem aquest article per "tindran la consideració
d'activitats vinculades als usos que requereix l'apartat 1.c," -que
comentàvem abans-, "les relacionades amb l'agroturisme,
sempre que suposin un manteniment d'aprofitament i guanys
principals lligats a l'agricultura i ramaderia". És a dir, que no
siguin simplement hotels en el sòl rústic. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir?
Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que no li donarem suport ja
que totes aquestes consideracions que fa el Sr. Balanzat dins la
seva esmena referents a l'agroturisme ja queden perfectament
previstes dins la legislació sectorial. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a l'article 24 on s'hi mantenen una esmena...

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies. En referència a l'article 24, voldríem fer arribar
un escrit a la presidència d'aquest parlament que du una
proposta per corregir una incorrecció terminològica a
l'article 24.1, apartat g), del projecte de llei de sòl rústic que
estam debatent.

L'explicació que podem fer és la següent, es base al que
he dit, atès que també existeixen altres residus que no són
sòlids, i en aplicació de l'article 123.1 del Reglament
d'aquesta cambra, es proposa suprimir la paraula "sòlid" en
aquest article, apartat i subapartat als quals he fet referència.
Aquest escrit està signat per tots els portaveus aquí presents,
a excepció del Sr. Grosske. Era per demanar la seva
conformitat o saber si el Sr. Grosske no reconeix aquests
tipus de residus.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu del Grup Parlamentari
Popular. L'aplicació de l'article 123 del Reglament és molt
clar, per tramitar una esmena, en aquest cas encara que sigui
de correcció, hi ha d'haver el consentiment de tots els
portaveus dels grups parlamentaris, amb independència
després de la votació que es faci sobre el contingut. Per tant,
si no hi ha la signatura d'un portaveu, aquesta esmena no es
pot tramitar i no es pot substanciar en aquest moment. 

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sr. President, només era consultar si el portaveu havia
recapacitat sobre l'efecte...

EL SR. PRESIDENT:

No crec que estem a un ple per demanar recapacitacions.
Hi ha hagut oportunitat de signar un document i, per tant, jo
no entraria en debats en aquest moment sobre aquesta
proposta. Se signi o no se signi, hi ha una exposició feta i la
llibertat de signar o no signar no implica un pronunciament
per part dels altres portaveus.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, puc demanar la paraula? Jo crec que si
m'inviten al mig del plenari, així com diu el propi
reglament, l'article 123, a pronunciar-me jo crec que no s'ha
de deixar al fet que a un paper figuri una signatura o no
l'explicació de la posició d'Esquerra Unida. En aquest sentit,
vull dir dues coses. Una és que la diferència entre residus
sòlids i residu tot sol no és una correcció tècnica, són dos
conceptes distints. Segona, en circumstàncies normals
nosaltres no haguéssim tengut capt tipus d'inconvenient de
signar aquesta qüestió, però jo crec que la bona voluntat hi
ha de ser per part de tots i aquí no hi ha hagut bona voluntat
per part del Grup Parlamentari Popular a l'hora de permetre,
com varen fer els altres grups, -que aprofit perquè també
quedi al Diari de Sessions el meu agraïment (...) per
permetre que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida pogués
corregir l'error que va cometre en el tema del manteniment
d'esmenes en el plenari-, evidentment donam el mateix i
recíproc tractament al Grup Parlamentari Popular.
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EL SR. PRESIDENT:

Clarificada, idò, aquesta qüestió, passam al debat de
l'esmena 3154 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
referida a l'article 24. Té vostè la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Una de les preocupacions
paisatgístiques i ambientals que preocupen al nostre grup
parlamentari respecte a les infraestructures és, precisament, les
esteses aèries tant elèctriques com telefòniques o d'altra mena,
que són realment un atemptat important sobre el paisatge.
Davant el dubte que un ajuntament o, concretament, els consells
insulars amb l'aprovació definitiva, poder obligar a que siguin
subterrànies les esteses, creim que no ve de més que la mateixa
llei acredita, habilita (...) que es pot fer, que aquesta obligació
per procurar el mínim impacte ambiental que aquestes
infraestructures es canalitzin subterràniament. Creim que,
senzillament, aclarirà un dubte que normalment tenim quan es
posen prescripcions d'aquestes característiques i serà una
millora per al paisatge de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? 

Passam a l'article 25, hi ha 14 esmenes, 2996 d'addicció i
2997 de modificació per part del Grup Parlamentari Mixt. Per
fer la seva defensa, té la paraula el seu portaveu, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes fan referència a les
parcel•les mínimes que, en concret, fan referència a les illes
d'Eivissa i Formentera. Nosaltres pensam que no entenem molt
bé..., bé, sí que ho entenem, el fet que Eivissa i Formentera
sempre absolutament sempre surten perjudicades..., l'excepció
a la baixa, l'excepció per ser perjudicades, quan la Llei d'espais
naturals ja varen ser l'excepció i varen ser les úniques allà on els
ANEI i els ARIP eren molt inferiors a les altres illes. Ara
tornam a veure exactament el mateix, les parcel•les mínimes
són radicalment inferiors, per tant, amb una actitud molt més
permissiva a l'hora d'urbanitzar Eivissa i Formentera. 

Nosaltres pretenem, modestament, esmenar això i, per tant,
proposam que enlloc de ser 1.000 metres de parcel•la
mínima a Eivissa, es passi a 14.000 metres per
homogeneïtzar amb les altres illes, i a Formentera
augmentar també aquesta parcel•la que ara mateix està
prevista en 6.000 metres segons el projecte de llei, pujar a
8.000 metres. Així, com a mínim, deixarien de ser parcel•les
tan ridícules com són en aquest projecte de llei. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té presentades
7 esmenes, la número 3757 de modificació, 3756 d'addicció,
3754 de modificació, 3753 de modificació, 3755 de
modificació, 3752 de modificació i 3750 de supressió.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, no hi ha debat sobre les esmenes...?

EL SR. PRESIDENT:

Veurem totes les esmenes en aquest article i, després, els
grups parlamentaris que no han intervengut podran fixar
posició sobre aquestes. Sr. Antoni Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, en aquest article 25, efectivament, hi ha una
sèrie d'esmenes del nostre grup que pretenen d'entrada un
canvi del plantejament que fa la llei. En principi, creim que
l'ús residencial no hauria de ser un ús propi de la llei, de fet
el declaren com un ús condicionat, un ús atípic, i en
conseqüència creim que no ha de ser que els ajuntaments o
la planificació puguin dir que l'ús residencial està prohibit,
sinó que en tot cas sempre ha d'estar prohibit i que sigui el
planejament qui per determinades zones, per determinats
motius justificats declari a quines zones sí estarà admès.
Creim que és un canvi de plantejament prou important que
reflecteix el que hi ha darrera la percepció mateixa del que
és el sòl rústic. És cert que altres lleis han anat més enllà,
que han declarat absolutament no urbanitzable tot el sòl
residencial, com la de Madrid o la de Cantàbria o, fins i tot,
la de Galícia, i el projecte de llei Aznar respecte al sòl rústic
com que té una visió tan reduïda del que és el sòl rústic i
parteix de la base que tot el sòl és urbanitzable, en aquell
que declara sòl rústic el declara absolutament no
urbanitzable o, millor dit, no permet l'ús residencial dins el
sòl rústic, tan sols usos agraris o rústics en general.
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Creim que a Mallorca i a les Pitiüses, sobretot, serà molt
difícil en aquests moments arribar a aquesta conclusió respecte
de tot el sòl rústic, entenem per sòl rústic bàsicament el comú,
però hauria de ser el planejament una decisió municipal la que
establís a quines zones considera que hi ha d'haver un ús
condicionat. Aquesta creim que seria, a partir de la lògica real,
de la lògica correcta del que ha de ser una llei del sòl rústic, en
comptes del que fa el projecte de llei, que fa tot el contrari. No
només això, sinó que diu que els ajuntaments hauran de
justificar una protecció addicional del sòl rústic del projecte del
qui fa aquesta llei. Creim que és una norma, una precisió,
absolutament desafortunada i perillosa, perquè parteix de la
base, sembla que parteix de la base, que totes les parcel•les són
edificables, tot és edificable i, per tant, l'ajuntament ha de
justificar que no ho sigui. Aquesta parcel•la mínima, que en
principi hauria de tenir vocació de mínima, esdevé un dret per
al ciutadà, un dret que ens pot dur, fins i tot, al dubte, -només
que es plantegi el dubte ja per a nosaltres és perillós-, que
aquesta llei ha vengut a derogar o a desplaçar les planificacions
en aquests moments existents. Això és duríssim des del moment
que gairebé cap pla general o normes subsidiàries actuals, com
a mínim a l'illa de Mallorca, vénen afectades per aquesta llei del
sòl rústic perquè, qui més que menys, té unes parcel•les molt
superiors a les que preveu aquesta llei, sobretot des de
l'aprovació inicial de les modificacions de normes que són,
normalment, dels anys 80 i 90, i hi ha l'única excepció que és
aquesta de l'Ordre Ministerial de l'any 58 que, com que aquesta
llei ve a admetre-la i a mantenir-la, gairebé no hi ha cap
augment. Tot el que pot succeir, com que l'ajuntament s'ha de
desmarcar justificadament de la llei, es pugui percebre que si no
va justificat dins la planificació en aquell moment vigent,
aquesta planificació ha quedat desplaçada per la llei.

Ens sembla una postura absolutament increïble davant una
norma que, segons la seva exposició de motius i segons, fins i
tot, dels seus articles primer i segon, el que pretén és preservar
el sòl rústic del procés urbanitzador i el que fa és tot el contrari:
diu que tot es pot urbanitzar, que aquell sòl que no es pot
urbanitzar es pot urbanitzar amb 14.000 metres i per fer una
cosa diferent l'ajuntament ho ha de justificar. Veurem què
significa justificar el fet que han de ser més de 14.000 metres.
Nosaltres consideram que precisament les posicions haurien de
ser ben diferents.

En tot cas, la llei també manté unes parcel•les mínimes
diferents per a cada illa; no podia ser d'altra manera, les illes
tenen una idiosincràsia completament diferent i, encara que ho
reconegui i que ho vegi una llei d'aquest parlament, ens sembla
correcte però no -i aquí és ja allà a on davallam- que ho hagi de
continuar reconeixent el Govern i que hagi de fer distintes
regulacions un govern balear per a cadascuna de les illes. Si es
diu que hi ha d'haver una regulació diferent, que la faci la
institució diferent per a cadascuna d'aquestes illes que són els
consells insulars. Creim que hi ha d'haver aquestes peculiaritats;
una llei com la de Canàries ho admet, els plans insulars en els
cabildos, i la llei de les Illes Balears, la Llei del Sòl rústic, està
obsessionada en prohibir-ho a les illes. No ens estranya, després
d'aquest discurs tan absolutament centralista, i en aquest cas
coincidim en la paraula, que practica el Partit Popular. Nosaltres
creim que hi ha d'haver unes lleis de caràcter general, d'àmbit
balear, però una vegada fetes aquestes lleis, en la majoria de les
competències, qui les ha d'exercir i les ha de plasmar en
concreció sobre el territori ha de ser cada illa, respectant al
màxim, per altra banda, els interessos municipals i la iniciativa
municipal, i només ignorant-la en aquells casos en què els
interessos insulars es poden ressentir, perquè aquesta és la
funció, entenem, que han de tenir els consells insulars. 

En aquest moment a Eivissa es manté la mateixa norma
que té el consell insular establerta, que per això no
importava; en el cas de Mallorca es rebaixen les pretensions
dels Consell Insular de Mallorca, la qual cosa ens sembla
gravíssima, que hi hagi hagut un interès tan desmesurat en
una urgència senzillament perquè el Consell Insular de
Mallorca, dins l'àmbit de Mallorca, no pugui establir la
norma que considera adequada a la seva illa. Per altra banda
no es dóna cap rellevància a la condició de reserva de la
biosfera que té l'illa de Menorca que nosaltres consideram
que hauria de suposar un tracte diferenciador; de fet, tot el
sòl rústic de l'illa de Menorca hauria de ser sòl rústic
protegit i, de fet, té aquesta declaració, la reserva de la
biosfera hauria de tenir un plus de protecció que en aquests
moments aquesta ignora supinament. Creim que el sòl rústic
de Menorca és un sòl rústic model, modèlic, pel que són les
altres illes i cap aquí hem d'anar; només una perversió
cultural que en aquest moment hem de mirar de redreçar
però que és molt difícil fer-ho d'un sol cop a Mallorca i a
Eivissa no ens pot dur al mateix rigor que creim que es pot
mantenir, encara ara, a Menorca i, en tot cas, com és
natural, estàvem oberts a arribar a transaccions, a arribar a
debats a dins ponència, a dins comissió, per intentar, amb
una norma d'aquesta importància d'ordenció del territori de
les Illes Balears, del model turístic, del model que volem a
les Illes Balears, haver-ne tengut un debat. 

El Sr. Avel•lí Casasnovas sembla que considera que
quan un parla i pot parlar tot el temps que vol dins una
ponència hi ha debat; nosaltres a això li deim monòlegs i en
gran mesura ganes de perdre el temps, perquè en ponència
no s'ha de convèncer ningú amb monòlegs i amb discursos,
allò que hi ha d'haver és un debat, un (...) entre tots els
ponents per mirar de trobar solucions. Quan a un li diuen si
ha acabat als deu minuts, "-no; -si vol parlar un quart, parli
un quart", això no és debat ni és res, i el que hi ha hagut en
aquesta llei del sòl rústic són unes poques ganes absolutes
i, pel nostre gust, absurdes, d'arribar a cap tipus
d'enteniment: hi ha els nostres, que ja tenim la llei feta, i hi
ha els altres que el màxim que és el de dir és el dret
d'escainar, i això ens sembla molt greu en una llei d'aquestes
característiques. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista hi ha presentades dues esmenes, la 3090, de
modificació, i la 3091 també de modificació. Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest sí que és un article
especialment nefast, especialment plagat d'errors, com veurem.

L'article 25 és l'article més discutit de tota la llei, és un
article que jo he de dir, d'entrada, que no sé si s'han fixat els
senyors del Grup Parlamentari Popular que està en franca,
oberta, total contradicció amb les intencions de la llei estatal
que es tramita en el Congrés dels Diputats com a conseqüència
de la conversió del Decret Aznar en llei. Això no ho dic jo, ho
diu el professor Blasco en un article que es publica avui en El
Dia del Mundo a on posa en evidència, simplement, la definició
que, en relació a l'ús d'habitatge unifamiliar, fa el sòl rústic. En
el sòl rústic el projecte de llei estatal que actualment es tramita,
que probablement s'aprovarà i amb caràcter de bàsic diu que
només s'admeten habitatges que guarden relación con la
naturaleza, extensión y destino de las fincas. Aquesta és una
declaració bàsica, contradictòria amb el contingut de l'article
25, la qual cosa anuncia, ja, que aquesta llei s'haurà de
modificar tot d'una que la llei estatal bàsica estigui en vigor, i
per mor del seu entestament en mantenir la definició que fa
l'article 25, només per això, auguram una escassa virtualitat en
el món jurídic a aquesta llei, de la qual cosa francament ens
alegram.

El primer error consisteix, sens dubte, en determinar les
parcel•les mínimes per edificar per illes. Després, quan parlem
de l'article 28, ja veurem les divertides aberracions a què dóna
lloc el contingut d'aquest article, però ja ho tractarem a l'article
25; voldria apel•lar una vegada més al sentiment dels senyors
representants dels consells insulars en aquest parlament per no
admetre de cap manera que aquesta regulació se sostregui de la
competència que avui tenen, per llei d'aquest parlament, els
consells insulars, una nova apel•lació perquè no quedi per
cridades a la reflexió, que això no estigui defensat.

Segon gran error: l'Ordre Ministerial, aquesta meravellosa
Ordre Ministerial del 1958, una ordre ministerial burocràtica,
emanada d'una dictadura que, de manera uniforme, determina
parcel•les de segregació i que, segons un portaveu del Grup
Parlamentari Popular va dir -no és en aquest moment present a
la Sala- que era una data emblemàtica per a la història de
l'urbanisme espanyol, una data emblemàtica allà a on un
rutinari, burocràtic i dictatorial Ministeri d'Agricultura va
dictaminar les parcel•les mínimes per a reguiu i secà a
l'agricultura, a on per res parlava de 7.000 metres i determinava
que a Balears reguiu 2.000 metres, secà 15.000, i això és una
fita cabdal, una referència històrica de primera magnitud perquè
l'urbanisme de les nostres illes es converteix en referència.
Nosaltres vàrem demanar el primer dia a quantes parcel•les
afecta aquesta excepció, de les parcel•les constituïdes abans de
l'any 58, quantes parcel•les són; ningú no ens va saber contestar,
ningú, i vàrem insistir, i ho vàrem reiterar, i quan al Consell de
Mallorca proposàvem la nostra norma i hi va haver una esmena
del Grup Popular en aquest sentit, els vàrem demanar quantes
parcel•les volien excepcionar, amb aquesta norma, i no ho varen
saber contestar. 

Anàrem al Cadastre a mirar-ho, parcel•la per parcel•la,
quantes parcel•les hi havia entre 7.000 i 14.000 metres que
estaven constituïdes abans del 58. Hi ha un director general
d'aquest govern que ho ha posat en dubte, és a dir, que no
creu que el Consell Insular de Mallorca hagi anat al
Cadastre a mirar-ho. Aquí tenc la llista, la llista del Cadastre
parcel•la per parcel•la: 36.000 parcel•les de sòl rústic entre
7.000 i 14.000 metres i són aquí; això és una llista del
Cadastre, ho dic per rebatre aquesta afirmació insidiosa de
dir que nosaltres presumíem d'haver anat al Cadastre sense
haver-ho fet. No és vera, hi hem anat, ho hem estudiat, hi ha
una elaboració, aquí darrera, 36.000 parcel•les de les quals
el 90% estan constituïdes amb anterioritat a l'any 58; si
restam les que ja estan constituïdes com a parcel•les
edificades parlam d'un mínim de 20.000 parcel•les, que és
la xifra que nosaltres mantenim, 20.000 parcel•les a les
quals aquesta excepció permet l'edificabilitat, i no solament
la permet sinó que, allò que és pitjor i que ja s'hi ha referit
el Sr. Alorda i jo vaig meves totes les seves argumentacions,
que aquestes superfícies assenyales són mínimes i que per
augmentar-les els ajuntaments ho han de justificar. I què
significa que ho han de justificar? Ho hem de posar en
correlació amb l'article 12 d'aquesta mateixa llei; què diu
l'article 12?, que l'exercici de limitacions, d'acord amb una
autorització legal com aquesta, la de l'article 25, suposa
lesió determinant i, per tant, exigència de responsabilitat
indemnitzadora per part del particular davant
l'Administració, cosa que vol dir que si un ajuntament vol
no ver-ne cas i augmentar aquest mínim, ho pot fer, hi té
autorització, però en posa en marxa el mecanisme de
l'article dotze, el vull tornar a llegir, perquè hem de posar en
contacte un amb l'altre, i diu que "tota afecció restrictiva per
normes de protecció, usos i aprofitaments executats en virtut
d'autorització legal", aquí la tenim, l'autorització legal,
"constituirà un supòsit de lesió determinant de la
responsabilitat de l'Administració que l'hagi originada", és
a dir, l'ajuntament que digui vull protegir per damunt dels
7.000 metres, parcel•la constituïda abans del 58, o de
14.000, o el que sigui, en virtut de l'article 12, constituirà
lesió determinant.

És un aberració de tal magnitud que jo encara vull
emfatitzar, i vull demanar la reflexió del Grup Parlamentari
Popular sobre aquesta qüestió. La nostra esmena és clara, és
senzilla i és insistent en aquest terme. Aquestes
determinacions han de ser competències del ple del consell
insular respectiu, això és tot el que diu la nostra esmena.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Ara hi ha les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, la 2998, de supressió, i la  3189, i per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la 3751. Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, no repetiré arguments que ja han
estat exposats pels portaveus que m'han precedit en l'ús de la
paraula. Simplement, he de dir que des d'Els Verds i des del
moviment ecologista és una aberració el fet d'aquesta excepció,
segons el portaveu socialista, i crec que fermament en les dades
que ha donat, de 20.000 nous habitatges, només a l'illa de
Mallorca, 20.000 nous habitatges, podrien fer-se només amb
aquesta excepció. Crec sincerament que aquí, només amb
aquest punt, 25.4, qued absolutament desmuntada tota la
filosofia i tota la parafernàlia que aquesta llei de sòl rústic
pretén protegir el sòl rústic, etc. No pretén protegir
absolutament res, pretén urbanitzar el sòl rústic, i és,
evidentment, un atemptat contra aquest sòl rústic que
pretesament es vol protegir.

Per tant, òbviament, el que demanam Els Verds és la
supressió total i absoluta d'aquest punt quart. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
esmena de supressió 3751. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També per remarcar aquesta dada
arbitrària de l'ordre ministerial de l'any 58, per establir un avanç
i un després respecte del que ha de ser l'urbanisme a Mallorca,
una ordre ministerial que fixava la parcel•la mínima, la unitat
mínima de conreu en secà en 15.000 metres quadrats, en
15.000, en canvi, la de reguiu, i aquí tot és reguiu, naturalment,
quan es demana a la Conselleria d'Agricultura, en 2.000 metres.
He vist autoritzacions de les més insospitades, respecte del que
significava un reguiu a les Illes Balears. En tot cas, una norma
que no té res a veure amb els temes que ara debatem, perquè els
7.000 no figuren en lloc dins aquesta norma.

Creim que, en tot cas, era un tema delicat, complicat. El
nostre grup ja l'any 94 va demanar els 14.000 metres a un debat
semblant al Consell Insular de Mallorca. Tres anys després s'hi
ha arribat, a aquesta fita. És un tema delicat, per la cultura que
s'està arrelant d'una manera perversa i dificultosa a l'illa de
Mallorca respecte dels drets edificatoris dins el sòl rústic, que
creim que hem de corregir en la mesura que socialment pugui
ser acceptat.

Aquesta excepció precisament ha estat el gran motiu de
córrer, el gran motiu que no hagi pogut haver-hi les
ponències necessàries, les comissions escaients, perquè
s'havia de prendre abans que al Consell Insular de Mallorca
una majoria suficient i una majoria elegida
democràticament trobàs que era una passa que s'havia de fer
dins l'illa de Mallorca, i creim que per tot aquest sentit, tots
aquests arguments, que sempre es podran donar arguments
per un vent i arguments per l'altre, però consideram que hi
havia hagut ja la maduresa de donar una passa, i una passa
molt important i molt necessària per a la preservació del sòl
rústic de l'illa de Mallorca, ara, el Partit Popular ha hagut de
córrer per tornar-la enrera.

Creim que el que ha de fer és respectar aquesta decisió
del poble de Mallorca, feta a través de la seva institució
representativa més important, o l'única representativa de
l'illa de Mallorca, respectar aquesta decisió i retirar el punt
quart de l'article 25. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició sobre
aquestes esmenes, té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, el Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Realment, aquest és un dels
articles més importants de la llei, sobre el qual tenim
importantíssimes diferències, respecte del text que ha
vengut del Govern, i sobre el qual tenim també importants
diferències respecte de l'enfocament de les majories de les
esmenes de l'oposició, i tal volta a partir d'aquí es pugui
explicar tota la controvèrsia que va acompanyar l'aprovació
de les normes subsidiàries sobre el sòl rústic en el Consell
Insular de Mallorca.

Efectivament, respecte del text d'aquest article de la llei,
tenim profundes discrepàncies respecte de la marginació,
que aquí s'ha esmentat, als consells insulars. Tenim
profundes discrepàncies, evidentment, respecte de
l'excepcionalitat a la baixa, naturalment, que es fa en el
tema de les parcel•les mínimes per ubicar-hi habitatges
unifamiliars a partir d'una cosa tan pelegrina com és aquesta
ordre ministerial de 1958.

Estam en desacord també amb la manera com es recull
la possible ampliació d'aquestes parcel•les mínimes per part
dels ajuntaments, però no hi ha aquí, des del nostre punt de
vista, el bessó de la qüestió, ni tan sols hi ha en el bessó de
la qüestió aquests 20.000 habitatges que, segons ha explicat
el Grup Parlamentari Socialista, es podran edificar de més
a l'illa de Mallorca respecte de la ja esmentada norma
subsidiària, aprovada inicialment pel Consell Insular de
Mallorca. No es troba aquí el bessó de la qüestió.
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El bessó de la qüestió és si regulam amb aquesta llei la
ubicació d'habitatges unifamiliars aïllades en sòl rústic de tal
manera que s'acabi amb el procés de rururbanització del sòl
rústic de les nostres illes o si no ho fem d'aquesta manera, i no
es fa d'aquest manera a la llei ni tampoc no acaben d'encertar les
mesures, des del nostre punt de vista, els altres grups
parlamentaris de l'oposició. 

Evidentment, nosaltres hi votarem a favor. Per començar,
posicionar-me respecte d'esmenes concretes. De les esmenes
2996 i 2997, presentades pel Grup Parlamentari Mixt, que
suposen l'increment de la parcel•la mínima a les illes d'Eivissa
i Formentera, però no és aquesta la manera radical com ens
podem oposar al procés d'urbanització del sòl rústic. També ens
semblen interessants algunes de les esmenes que planteja el
Grup Parlamentari Nacionalista, per exemple, la que impedeix
l'obertura de nous camins al voltant de la construcció
d'habitatges unifamiliars aïllats i d'altres qüestions, com per
exemple la prohibició de construir aquests tipus d'habitatges en
sòl rústic, però allà on realment encerta el Grup Parlamentar
Nacionalista és, efectivament, quan a l'esmena 3754 diu que a
l'illa de Menorca no hi haurà habitatges unifamiliars aïllats fora
que estiguin associats a explotació agrícola; aquesta manera
d'enfocar el tema del Grup Parlamentari Nacionalista per a l'illa
de Menorca, per respecte a la figura de Reserva de la biosfera,
nosaltres la voldríem veure estesa al conjunt de la nostra
comunitat autònoma, perquè això sí que és una manera
d'enfocar la qüestió, que limita d'una manera definitiva aquest
procés d'urbanització progressiva del nostre sòl rústic, una cosa
tan senzilla com aquesta, i nosaltres, de fet, resumim aquest
article llarguíssim i el següent, el va`rem resumir en una esmena
de substitució curtíssima, efectivament, no hi ha més habitatge
unifamiliar aïllat a la ostra comunitat en sòl rústic que no sigui
imprescindible per a una correcta explotació agrícola a la nostra
comunitat, si no és així, és un problema de 20.000 habitatges,
més o manco, però sobretot dels 100.000, 80.000, 85.000,
90.000 habitatges que es construiran en sòl rústic a la nostra
comunitat, que s'afegiran als 50.000 habitatges que hi ha
construïts i que, quan estiguin construïts aquests 140.000 o
150.000 o 160.000 habitatges construïts a la nostra comunitat,
el nostre sòl rústic no serà una cosa reconeguda, el sòl rústic
que deixarem a les generacions futures no tendrà res a veure
amb el sòl rústic que haurem heretat de les generacions
anteriors, i aquí hi ha realment el bessó del problema de l'article
25. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per fixar aquest torn de posicions,
diré que no admetrem aquestes esmenes que han presentat
els diferents grups sobre l'article 25. Aquest article 25, tot i
les crítiques que ha rebut, creim que és un article que s'ha
posat bé sobre el paper i ben esquematitzat, i dóna un
tractament bastant coherent a cada una de les illes, i de les
actuacions que es poden fer dins aquestes actuacions
referents a habitatge unifamiliar. A més de no donar suport
a aquestes esmenes, sí que volem fer comentari a algunes
coses que s'han dit, que, per incertes, mereixen la nostra
resposta.

Ha començat la seva intervenció el Sr. Alorda, en
referència a les esmenes que ha presentat, fent gala, en
podríem dir, d'atac, d'acusació al Partit Popular de
centralisme. Ha parlat de centralisme, quan jo crec que el
centralisme l'ha postulat ell amb les seves esmenes, des del
seu grup polític. Ens acusa de centralisme, però dir que,
l'illa de Menorca, no basta amb equiparar-la amb Mallorca,
ateses les diferències que hi ha de territori i 14.000, una
protecció amplíssima a l'illa de Menorca, dir que a l'illa de
Menorca no es poden fer habitatges unifamiliar i que no
digui des d'aquí, açò no és centralisme, i després ha passat
a defensar les seves posicions, jo crec que d'una forma un
tant esquizofrènica, ha defensat una vegada més el
municipalisme, quan feia cinc minuts els batles no podien
recaptar certs doblers perquè o eren prou responsables, els
ajuntaments no en sabien prou però sí ho podien fer les
respectives comissions insulars a través dels consells,
perquè sí que eren molt més responsables que tots els batles.
Per tant, nosaltres entenem que això no és presentable, com
tampoc no és presentable dir protegirem una cosa, com ho
fem?, idò, tot, Menorca, tot el sòl rústic protegit, és que
Menorca també ha de tenir sòl rústic comú, no per una
protecció total i absoluta les coses són més del que són,
Menorca té unes diferències clares dins la seva petitesa,
però té unes diferències clares dins els seus territoris, el que
no podem dir ara des d'aquí tot protegit perquè tot és igual,
no és així, Menorca mereix un tractament parcial a cada una
de les seves zones i en consonància amb el territori que té;
si no, arribaríem a aquella proposta que fa un any van fer els
regidors, me'n record, del PSM a l'Ajuntament de
Ciutadella, on la protecció marítima pràcticament anava fins
la carretera general, i tampoc no és açò, tampoc no és açò,
perquè ja era arribar a un punt ridícul.

Referent a les al•lusions que ha fet el Sr. Quetglas, he de
dir que no les compartim, no compartim..., algunes d'elles,
i, per exemple les referències que ha fet a la premsa i a
alguns professors que realment dominen aquests temes, no
ho posam en dubte, compartim les seves afirmacions, però
també vostè ha de compartir que els redactors d'una llei
dominen alguns temes d'aquests i no fan les coses de forma
capriciosa i gratuïta, per alguna cosa les fan. Llavors, que
vostè s'alegrarà si s'hi troba algun defecte jurídic, a tota llei
hi pot haver algun defecte jurídic i es pot corregir, ara,
d'aquí a alegrar-se'n, no sé a què ve aquesta alegria, quan
precisament el Grup Socialista, després d'haver fet la Llei
del 90 i el text refós del 92, no està per a massa alegries en
matèria de regulació del sòl.
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Per acabar, dos punts molt concrets, l'ordre ministerial del
58, dictatorial, burocràtica, un reguitzell enorme de qualificatius
tant per part de vostè com del portaveu del seu grup. Miri, a
aquesta ordre ministerial de l'any 58, no hem estat els primers,
el Partit Popular, a donar-hi suport, hi ha precedents claríssims
i de no fa gaire, l'Ajuntament de Sant Lluís, a Menorca,
governat per un alcalde socialista, empra l'ordre ministerial del
58 per establir les diferents classificacions a les parcel•les, miri
per on, un alcalde seu és qui ha posat el primer precedent
damunt la taula i ara ja ens n'hem omplert la boca, no sé ara
com arreglarem açò, segurament s'hauria despistat, aquest batle.

I per acabar, li he de dir que vostè me conta que el director
general ha fet unes declaracions -les he llegides- sobre 2.000,
3.000 habitatges, vostè en diu 36.000 avui, amb les dades de
registre, el Sr. Grosske feia referència les xifres de 20.000. Bé,
ja veim que el ball de xifres hi és. En aquest moment, em donen
major credibilitat les del director general i, en tot cas, si un dia
tenim ocasió de mirar les seves, ja en parlaríem. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En principi, he d'aclarir al Sr. Avel•lí
l'acusació de centralista. El nostre grup no acusa les lleis que
regulen coses d'aquest parlament de centralista, acceptam, fins
i tot al nivell de reglamentista que vostè diu, que aquest
parlament té tot el dret i tota la legitimitat per fer normes d'abast
balear. Allà on acusam el centralisme és quan dóna la següent
passa i diu que allò que no digui aquest parlament, ho dirà el
Govern, no, allò que no digui aquest parlament en moltíssims de
temes, ho diran els consells; en tot cas, algun tema hi podria
haver un abast excessiu del que sigui la llei, però, en tot cas,
com que la cambra és la cambra, i és el legislatiu, hi ha uns
elements que nosaltres no qüestionam, però, això sí, la potestat
reglamentària, qui en té la competència, més enllà d'aquest
parlament, i aleshores sí els consells insulars. 

El que fa aquesta llei és llevar als consells insulars la
competència en urbanisme i atribuir-la al Govern, no quedar-se-
la com a llei, perquè, com a llei, sí que li acceptam que faci
parcel•les mínimes, li acceptam tota una sèrie de coses, fins i tot
podríem acceptar que s'hi excedeix, però, així i tot, creim que
una norma de caràcter legal dóna garanties, dona tranquil•litat,
dona seguretat jurídica, el que no ens pareix bé és que llavors
sigui (...).

(...) un punt perquè, com que en el tema de recaptar, no
l'hi he pogut contestar quan vostè m'ha fet aquesta acusació.
Aquest diputat que li parla, si fos el batle del seu poble,.
probablement tendria temptacions de cercar finançament, i
milit dins un partit polític que s'ha caracteritzat per ser molt
més proteccionista i molt menys afavoridor de qualsevol
interès social dins el sòl rústic, però la mancança de
finances, la dificultat financera, per la qual pateix la nostra
Administració local, i aquí s'han presentat, per part del
nostre grup, moltes iniciatives per pal•liar-la,
sistemàticament ignorades, fan que t'aferris a l'emblanquinat
per trobar finançament, i efectivament, si un interès general
pot donar més finançament que un polígon industrial,
moltíssima gent tendria la temptació, tots els gestors, perquè
tots els gestors necessiten recursos. Per tant, no em
frivolitzi, no em digui que fa rialles, perquè això és un
desconeixement absolut de quins són els mecanismes que
arriben a decidir les batllies i, en general, les majories, a
prendre decisions, ho trob aborronador. A les Illes Balears,
els ajuntaments viuen bàsicament de la construcció,
urbanitzables, llavors ibis i iaes associats. A l'impost de
construcció, que és un ingrés important, les cessions de
terrenys. Si sempre ho mantenim aquí damunt, serà molt
difícil que aquell ajuntament que preserva el territori i que
se sent perjudicat perquè preserva el territori, mantengui
aquella postura, perquè se sent, ell mateix, com un
perjudicat, i amb això ens trobam cada dia els grups
municipals. Si vostè desconeix aquesta problemàtica, no
coneix de la problemàtica urbanística a les Illes Balears ni
el més petit ressort.

Per altra banda, s'ha comentat de l'illa de Menorca la
necessitat que sigui Reserva de la biosfera i, per tant, un sòl
rústic protegit. Nosaltres consideram que sí, que hi ha
d'haver un sòl rústic protegit que ha de tenir la conseqüència
normal del sòl rústic, que és que no hi pot haver habitatge
de caràcter residencial. Tan de bo poguéssim arribar a una
evolució cultural dins les altres illes que ens ho permetessin.
Crec que aquest cas, avui, no és madur a les altres illes. En
tot cas, jo sí que vull recordar una cosa, que és que aquest
article 25 no és tan important, perquè aquest article 25
només s'aplica al sòl rústic, i a Menorca n'hi ha haurà molt,
de sòl, que no serà rústic, perquè amb aquesta llei, tot
l'excedent, tot el sòl que envolta determinades zones, tot el
sòl que algú entengui que té més vocació turística que no
agrària, deixarà de ser rústic per passar a ser urbanitzable.
L'article 2 de la Llei del sòl d'Aznar diu que tot el sòl és
urbanitzable, excepte el sòl especialment protegit. Per tant,
no es preocupi, no serà sòl rústic comú.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, i era la darrera frase.
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Tot serà, o una gran part, serà sòl urbanitzable. Per tant,
desgraciadament, ens han dut a un parany de discutir 7.000 i
14.000, quan aquesta llei va molt més enfora. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Només dos petits detalls. El batle de
les lleis fa una setmana que és batle, ell ho sap més que jo, el
batle socialista, vull dir. De totes maneres, efectivament a les
normes hi ha l'ordre ministerial del 58, però, per posar una
parcel•la mínima de 40.000 metres, però no és el mateix
introduir una norma que vigeix a efectes de delimitació de
parcel•la de reguiu o de secà que petrificar una llei per raons
urbanístiques, una ordre ministerial burocràtica i dictatorial.

Dit això, vull passar a esquematitzar tres qüestions, i
m'agradaria que no sortís amb respostes vagues, amb respostes
que no tenen res a veure amb el que jo li dic. Tres coses, Sr.
Casasnovas, tres.

Primera, la llei Aznar, la famosa llei que en aquest moment
es tramita en el Congrés de Diputats, diu que només s'admetran
habitatges en sòl rústic "que guarden relación con la naturaleza,
extensión y destino de las fincas", aquesta serà una determinació
bàsica, està en contradicció amb aquesta llei; em vol contestar
a això?

Segona, l'ordre ministerial, l'excepció que vostès imposen,
significa la possibilitat d'edificar al menys 20.000 parcel•les a
Mallorca. Em vol contestar vostè quines dades té per dir que
això no és ver, dades concretes, estadísticament solvents,
intel•lectualment fiables, no en té ni una.

Tercera, em vol explicar com és l'autorització de l'article 25,
posat en concatenació amb l'article 12, vostès supòs que estan
d'acord que aquell ajuntament que proposi parcel•les superiors
a les que l'article 25 estableix com a límit establirà lesió
determinant, i per tant, dret a indemnització als particulars
afectats per un instrument de planejament que augmenti
aquestes parcel•les mínimes. 

M'agradaria que vostè fos sincer i em contestàs aquí les tres
coses, realment com són: primera, que aquesta llei està en
contradicció amb la llei estatal; segona, que vostès estan d'acord
que 20.000 parcel•les entre 7.000 i 14.000 s'hi edifiquin, i
tercera, que estan disposats que els ajuntaments hagin
d'indemnitzar els particulars si decideixen que el seu
planejament serà més proteccionista que la llei. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Casasnovas, per tancar aquesta qüestió...

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per donar resposta molt ràpida al
Sr. Alorda i al Sr. Quetglas.

Primerament, al Sr. Alorda, li he de dir que jo comprenc
que quan vostè ha defensat que aquest 10% ja no podia anar
als ajuntaments i anava als consells insulars, vostè s'ha posat
nerviós, perquè és bastant mal d'explicar-ho als alcaldes,
que després li demanen explicacions. Vostè es queixa que
el Govern, suposadament, li treu competències, vostè ja no
és que tregui competències, sinó que treu possibilitats de
recaptació dels ajuntaments, que, en principi i mentre no
se'n demostri el contrari, els batles i els ajuntaments actuen
de forma responsable i (...) democràtic.

En segon lloc, li diré que si, fent referència precisament
a aquesta qüestió, vostè ens ha fet una sèrie d'alabances a les
propostes que havia presentat, per donar unes altres formes
de recaptació i de finançament als ajuntaments, etc., i s'ha
omplert la boca de l'activitat parlamentària que el seu partit
havia dut a terme a favor d'açò, em sembla molt bé, també
hi ha solucions molt més fàcils i molt més immediates. Els
consells insulars, que vostè tant defensa, i me sembla molt
bé, apliquin la disciplina urbanística de forma supletòria i
recaptaran molts més doblers que els que tenen, però no en
llevin inicialment dels ajuntaments

En segon lloc, al Sr. Quetglas, li diré que, efectivament,
sembla que el batle de Sant Lluís hi duu una setmana, però
hi duu des de l'any 95 de regidor d'urbanisme, d'urbanisme,
de regidor d'urbanisme i responsable d'aquesta àrea. Supòs
que quan un passa a batle, no deixa de ser responsable de tot
el que ha fet com a regidor d'urbanisme, supòs.

Per acabar, li diré que, perquè si la dictadura és dolenta
per a unes coses, també n'és per a les altres, evidentment, no
és bona per a uns i dolenta per als altres, aquesta definició
(...).

I per acabar, i de forma molt succinta, li donaré resposta
a les tres qüestions que vostè m'ha plantejat.

Referent a la llei Aznar que es tramita a Madrid, vostè ho
ha dit, es tramita en el Congrés de Diputats, no s'ha
aprovada, no és una llei encara en vigor, i vostè que sempre
ha tret, per exemple, al president del Govern que mai no li
cités Madrid, ara vostè ha agafat aquesta afecció a citar
Madrid, de sobte. Quan les coses baraten, un també barata
el lloc on és i comença a citar la superioritat.

En segon lloc, i segona resposta, referent als nombres
que vostè maneja del cadastre i als que maneja el director
general, jo no he dit que allò seu sigui fals, no ho dic, vostè
diu..., jo no sé quants en maneja el director general,. jo no
dic que siguin falses una cosa i l'altra, només dic una cosa,
que per a vostè, no, per a mi és evident, em mereix el doble,
el triple de credibilitat el director general, el Sr. Alemany,
que vostè. Per tant, comprendrà que hi doni més rigor.
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Quant a la darrera qüestió, l'article 12 fa referència a una
garantia dels administrats i, en tot cas, és una excepció i no una
norma general, per tant, tornam a confondre les coses, les
tornam a capgirar i tornam a intentar donar una lectura
interessada de tot això. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votació. Deman a les senyors i als
senyors diputats que hi prestem atenció.

Votarem conjuntament el títol del dictamen i l'article 1.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del títol del
dictamen i de l'article 1, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 31; en contra, cap; abstencions, 25. Queden
aprovats el títol del dictamen i l'article 1.

Passarem ara a la votació de l'esmena 3131, de modificació
de l'article 2, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30. Queda rebutjada aquesta
esmena.

Votarem l'esmena de modificació presentada pel Grup
Parlamentari Socialista a l'article 2, que és la número 3046.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votarem l'article 2 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 2 del dictamen.

A l'article 3, hi ha l'esmena presentada, de supressió, del
Grup Parlamentari Mixt, la número 3963.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 20; en contra, 30; abstencions, 6. Queda
rebutjada l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

Votarem l'article 3 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
3, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 20; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 3.

 Al'article 4, s'hi manté l'esmena del Grup Parlamentari
Socialista, d'addició, la 3050.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l'esmena, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 3050.

Votarem l'article quart del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 30; en contra, 26. Queda aprovat l'article 4 del
dictamen.

Passam ara a votar l'esmena 2964 i la 3052, presentades pel
Grup Mixt i pel Grup Socialista. La 3964, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt i la 3052, pel Grup Parlamentari Socialista.
La fem conjuntament, aquesta votació.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Votarem també conjuntament les esmenes presentades, una
de modificació i l'altra de (...), del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que són la 3135 i la 3136.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

Votarem l'article 5 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 5,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26. Queda aprovat  l'article 5 del
dictamen.

Article 6. Passam a votar l'esmena 3137 del Grup
Parlamentari Nacionalista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 30; abstencions, 16. Queda
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a votar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, la 3053, de modificació a l'article 6.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'article 6 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 25; abstencions, 1. Queda
aprovat l'article 6 del dictamen.

A l'article 7 no es mantenen esmenes. Votarem l'article
7 del dictamen.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 7 del dictamen.

I votarem conjuntament les esmenes de l'article 8, la
2967 del Grup Parlamentari Mixt, la 3126 del Grup
Parlamentari Socialista, la 3139 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i la 3187 del Grup Parlamentari Mixt.
Podem fer conjuntament aquesta votació.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar l'article 8 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?
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Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 8 del dictamen.

Article 9. Passam a votar conjuntament les esmenes 3058 i
3059 del Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

I passam votar el vot particular presentat també pel Grup
Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjat el vot particular.

Passam a votar l'article 9 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 9,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 9.

Al títol II es manté una esmena presentada pel Grup
Parlamentari PSM que és la 3141.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar el títol II del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 25; abstencions, 1. Queda
aprovat el títol II del dictamen.

A l'article 10 es manté una esmena, la 3060, de
supressió, del Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'article 10 del dictamen.

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, 30; en contra, 26. Queda aprovat l'article
10 del dictamen.

A l'article 11 es mantenen dues esmenes, la primera del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM de modificació, que
és la 3145.

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

Vots en contra?

S'aprova per unanimitat.

I l'esmena 3061, d'addició, del Grup Parlamentari
Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar l'article 11 del dictamen amb la
incorporació de l'esmena aprovada per unanimitat.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 1; abstencions, 25. Queda
aprovat l'article 11 del dictamen amb la incorporació de
l'esmena aprovada.

A l'article 12 es mantenen 5 esmenes. Passam a votar,
primer, les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista que, si no té inconvenient, votarem conjuntament la
3062, 3063 i 3064. Sr. Quetglas, conjuntament.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, la
2973.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar l'esmena d'addició presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM a l'article 12, que és la 3146.

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, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar l'article 12 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 12,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 12.

A l'article 13 es mantenen tres esmenes. Votarem
conjuntament les esmenes 2075, de supressió, del Grup
Parlamentari Mixt, 3068, de supressió, del Grup
Parlamentari Socialista, i 3147, de supressió, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes tres esmenes.

Votarem l'article 13 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 13.

Repetirem, idò, la votació de l'article 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
13 del dictamen, es volen posar drets, per favor? 30.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 20; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 13 del dictamen.

Passam a l'esmena 2977 a l'article 14, de modificació,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.
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Votació de l'article 14 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, cap; abstencions, 26. Queda
aprovat l'article 14.

Als articles 15 i 16 no es mantenen esmenes. Votarem...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Demanaria votació separada dels articles 15 i 16, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primer l'article 15.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 15,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 20; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 15.

Passam a votar l'article 16 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 16,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 15; abstencions, 11. Queda
aprovat l'article 16 del dictamen.

Passam a l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
de supressió de l'article 17 i és la 2980.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 36; abstencions, 16. Per tant,
queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena de modificació 3195 del Grup
Parlamentari Mixt.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, 30; abstencions, 18. Queda
rebutjada, també, aquesta esmena.

Passam a votar l'esmena 3150, de modificació, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM al mateix article 17.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 33; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar conjuntament les esmenes 3072, 3074
i 3075, de modificació...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Voldria demanar votació separada de la 3072 i la 3075
respecte de la 3074.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem separades les tres i haurem acabat abans.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
3072, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 19; en contra, 30; abstencions, 7. Queda
rebutjada l'esmena 3072.

Esmena 3074. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 22; en contra, 33; abstencions, 1. Queda
rebutjada l'esmena 3074.
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Esmena 3075. Senyores i senyors diputats que votin a favor,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 15; en contra, 33; abstencions, 8. Queda
rebutjada l'esmena 3075.

I passam ara a votar l'article 17 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 17,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 17.

A l'article 18 es manté una esmena, la 3077 presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena, es
volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 33; abstencions, 7. Queda
rebutjada l'esmena 3077.

Passam a votar l'article 18 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 18; abstencions, 8. Queda
aprovat l'article 18 del dictamen.

Als articles 19 i 20 no hi ha esmenes. Separadament?

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 19,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; abstencions, 7. Per tant,
queda aprovat l'article 19.

Article 20. Senyores i senyors diputats que votin a favor,
es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 3; abstencions, 23. Queda
aprovat l'article 20.

A l'article 21 es manté una esmena, la presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, d'addició, la 2985.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Votació de l'article 21 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 20; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 21 del dictamen.

L'esmena 2989, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
ha estat retirada. Passam a votar l'article 22 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
22, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 19; abstencions, 7. Queda
aprovat l'article 22 del dictamen.

A l'article 23 hi ha presentades dues esmenes; la 3086 ha
estat retirada per part del portaveu del Grup Parlamentari
Socialista; per tant, votarem l'esmena 2990 del Grup
Parlamentari Mixt.

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

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 30; abstencions, 16. Queda
rebutjada l'esmena 2990.

I passam a votar l'article 23 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 20; abstencions, 6. Queda
aprovat l'article 23 del dictamen.

A l'article 24 hi ha l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM que és la 3154, d'addició.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar directament l'article 24 del dictamen.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 16; abstencions, 10. Queda
aprovat l'article 24 del dictamen.

I passam a la votació de les esmenes que fan referència a
l'article 25. Votarem conjuntament les esmenes 2996 i 2997,
una d'addició i una de modificació, presentades pel Grup
Parlamentari Mixt.

Sr. Quetglas?

Són les esmenes a l'article 25, que n'hi ha 14. Votarem
primer les dues presentades pel Grup Mixt, 2996 i 2997.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; en contra, 30; abstencions, 16. Queden
rebutjades aquestes dues esmenes.

I votarem conjuntament, llevat de criteri en contra, les
esmenes 3757, 3756, 3754, 3753, 3755, 3752 i 3750,
presentades pel Grup Parlamentari PSM a l'article 25.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 30; abstencions, 15. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votarem també conjuntament les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista, la 3090 i la 3091, a
l'article 25.

Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, demanaria votació separada de la 3090 i la
3091.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l'esmena 3090. Senyores i senyors
diputats que votin a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 30; abstencions, 3. Queda
rebutjada l'esmena 3090.

Passam a votar l'esmena 3091. Senyores i senyors
diputats que votin a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, cap. Queda
rebutjada l'esmena 3091.

Votarem conjuntament, si així ho consideren adient, les
esmenes 3998, 3189 i 3751, del Grup Parlamentari Mixt,
Grup Parlamentari Mixt una altra vegada, i Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

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



3312 DIARI DE SESSIONS / Núm. 80 / Fascicle 1 / 27 de juny del 1997

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 11; en contra, 30; abstencions, 15. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I votarem l'article 25 del dictamen.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 25
del dictamen, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; en contra, 26; abstencions, cap. Queda
aprovat l'article 25 del dictamen.

I no havent-hi més votacions, s'aixeca la sessió que
recomençarà a les 16,30 d'avui capvespre.
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